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do quaisquer outras vinculações para que não se corresse o ri!

co de se ver transformada, li CPI. numa figura de mera especu

lação politica, dividida em facções que a levariam a esteril!

dllde plena.

Para a elabor~ção deste Relatório conclusivo f~

ram devidamente estudados todos os depoimentos e os respect!

vos debates para poder-se separar dos mesmos as partes imper

tinentes ã finalidade dos trabalhos desta CPI.

E, em verdade, pela palpitância do assunto, forç~

so reconhecer que esta Comissão não se cingiu ao tema fundiá

rio e seus mecanismos de defesa. Adentrou por outros campos

da problemática indigeni$ta, repetimos, sem qualquer prejuizo

10 tema central para o qual foi institulda. E esse fato é por

demais significativo para demonstrar li seriedade e a sensib11!

dade com que se houve a Comissão, que, inclusive, não se con 

tentou com os trabalhos nas salas refrigeradas desta Augusta

Casa, tendo se deslocado em viagens para áreas ~ndigenas livr~

.ente eleitas, a gosto mesmo dos membros da Comissão, mostran

do. por conseguinte, manifesto interesse â causa indigena.

Integram o presente Relatório todos os depoimentos

aqui prestados, inclusive os respectivos debates e documentos

ofereci dos.

Evidente que. pelo volume de informações trazidas,

buscamos considerar os pontos nevrálgicos e que, sem medo de
18.10.77 Sr. ENZO FRANCISCO PISANO, Administrador da Fa 

zenda Califórnia, situada no Municipio de Feijó 
AC. (19a. Reunião) equivoco, foram objeto de apreciação pela quase unanimi dade
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Reunião)
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dos depoentes.

Demais questões, por incidentais e sem reflexo- no

tema central desta CPI, não estão a merecer, obviamente, ênfa-

se alguma.

Daí, térmos destacado os seguintes pontos, para e

xame, objetivando apresentação de recomendações, a saber:

- sobre as terras;

2 - sobr.e o regime tutelar;

3 - sobre a emancipação;

4 - sobre educação, saude e desenvolvimento comun!

tãrio;

5 - sobre Missôes Religiosas; e

R E L A T ~ R I O 6 sobre as denuncias.

SOBRE AS TERRAS

Inicialmente, cabe dar enfoque especial às final!

dades desta CPI para que este Relatório não se perca por cam!

nhos que não aqueles traçados para, especificamente, serem

trilhados na busca de esclarecimentos sobre as INVASUES DE RE

SERVAS INDIGENAS E AVALIAR O SISTEMA DE MEDIDAS DESENVOLVIDAS,

NO SENTIDO DE RESGUARDAR A FIXAÇ~O DOS GRUPOS INDrGENAS NOS

RESPECTIVOS HABITATS.

Desde os primeiros depoimentos, ficou constatado

que esta CPI sô cumpriria a sua finalidade se tratasse o pro

blema do indio brasileiro, consideradas as suas peculiarida

des e particularidades, como ser humano que é, deixadas de la

Ocioso, agora; discorrer sobre a fundamentalidade

de sua defesa e garantia, em favor dos indígenas.

Importa, sim, analisar se os mecanismos legais Po!

tos ã disposição do órgão tutelar dos si1vicolas são eficazes

ã consagração da posse plena dos indios nas terras que habi

tam.

Quer ã luz da Constituição Federal, quer sob o pã

lio da Lei n9 6 001/73 - Estatuto do rndio, verifica-se haver

a legislação emprestado rigor nos textos que dizem respeito ã

noticiada garantia.
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inclusive com imedfõto despojamento do particular que, purven

tura, nelas se encontrem, como condição preliminar.

Importa, ainda neste capítulo, enfrentar a ques

tão da demarcação das terras indigenas.

Realmente, o artigo 65 ~o Estatuto do Indio estab~

Todavia, a aplicação prâtica de referidos precei

tos nio at~ndem ã celeridade que estã a exigir a solução de r~

feridos problemas:

A premissa da fundamentalidade antes invocada estã

assentada em que somente se poderâ atender ao postulado de' in.

tegração fla comunhão nacional, na medida em que consagrada ao

indio a plenitude da posse nas terras que habita.

Na medida em que se verifica o exercício pleno, p~

los indios, dessa posse,encontramo~los inteiramente equilibr~

dos em seu universo sôcio cultural.

Ao contrãrio, ocorrente inibição nessa posse emer

ge odioso desequilibrio.

Ora, trata-se, no pertinente, de defend~r um habi

tat de um povo. Por isso mesmo, qualquer questão em torno,que

Se exija a proteção jurisdicional do Estado, não pode e não d~

ve estar sujeita às 'delongas processuais vigentes.

Urge, portanto, que nossa criação legislativa ado

te mecanismos que equipe ~ ôrgão tutelar dos silvícolas com m~

didas processuais excep~i~nais que forneçam uma ritualística

voltada ao principio da celeridade na apreciação das questões

judiciais, versantes sobre direitos atinentes ã posse indígena,

mesmo

leceu um prazo de 5 anos para a efetivação da demarcação das

torne a exceção prevista no § 39 do artigo 62 do referido di

pl~~ã legal, como regra geral.

Pertinente, ainda, tratar da problemâtica que e~

volve a figura.do detentor de títulos em ãreas indígenas (p~

prietirios), bem assim dos posseiror existentes em referidas

áreas.

Cabe-nos recomendar que a FUNAI, por si, promova

as medidas legais que assegurem a posse plena dos índios nas

terras que habitam, deixando de ser dependente do engajamen

to de outros ôrgãos e entida~es aos referidos não indios, vi

sando, somente, os interesses indigenas.

SOBRE O REGIME TUTELAR

Estamos convencidos da essencialidade de estarem

sujeitos os indios e as comunidades indigenas ao regime tut~

.lar.

Vale ressaltar que a bem posta tutela legal ema

nada da Lei n9 6 001/73, Estatuto do Indio, existe e existi

rã ate que o interesse do prôprio índio seja manifestado no

sentido de se liberar da mesma.

O'liMite da tutela e a emancipação do indio, por

vontade prôpria, conforme manifesta expressão legal contida

no artigo 99 da referida Lei, procedimento idêntico aplicado

ao grupo tribal, conforme o disposto no artigo 11 do

diploma legal.

Se buscarmos as razões que inspiraram a sujeição

terras indigenas ainda não individuadas, esvaindo-se referido

prazo em dezembro de 197B.

De reconhecer-se tratar-se de norma eminentemente

problemãtica que, ainda que não seja cumprida, não represent~

rã diminucio aos silvícolas, vez que, ã luz do art. 25 da ref~

rida lei independerã de ~emarcação o reconhecimento do direito

dos indios e grupos tribais à posse permanente das terras por

eles habitadas.

Contudo, considerando a verba posta ã disposição

da FUNAI para alcançar referido desi~erato legal e, alnda, a!
•xiguidade do prazo da Lei, mister se faz serem destinadas ao

õrgão tutelar dos slJvicoJas verbas bastantes para o cumprime~

to da lei, afastando-se, assim, a parcimônia que ora prejudica

sua efeti vação.

Outro ponto a merecer nossa atenção e o que diz
respeito à destinação das terras indigenas ante a liberação da

tutela.
Nesse passo a recomendação que podemos lançar e a

de que ultime o Ministerio do Interior as providências regula

mentares aludidas, pelo titular da referida pasta, em seu de

poimento, consagrando ao indio a propriedade ou o dominio ple

no das terras que habitam, com as ressalvas constantes do ref~

rido depoimento.

Sobre o arréndamento de terras indigenas, que pro

cure o órgão tutelar dos silvicolas dar cumprimento ao princi

pio contido no artigo 18 do Estatuto do Indio,a fim de que não

do indio ao referido instituto, vamos encontrar uma tradição

legislativa sempre ass~ntada no principio da incorporação do

indio ã comunhão nacional, afastadas, assim, discus~ões aca-

dêmicas sobre o destino dessa gente, em especial àqueles que

advogam e advogam posições isolaéionistas.

A esses, evidentemente, a autodeterminação se a

justa e é principio basilar. Contudo, não hã espaço para a

questão, na medida do enunciado constitucional e legal,da in.

corporação do indio ã comunhão nacional.

Ora, tutela significa proteção •

Dizer agora da distância que separa a nossa soei

edade da sociedade indià é desnecessãrio. Reconhecer que os

indios são bastantes em seu mundo e que o ôrgão tutelar não

interfere em suas questões internas, é ocioso. Contudo, a

firmar que eles são detentores de um grau de discernlmento

que autorize trato direto com a nossa civilização seria alei

vosia. E dai a necessidade da tutela que, justamente, vem

suprir as deficiências do conhecimento de nossa sociedade por

parte deles, representando, reafirmamos, proteção e, nunca "di

minutio". E, ao E.s-tado, através de ôrgão especifico, cabe

exercitar este poder e não segmentós particu.J.ar-izados da so

ciedade nacional.

Entendemos, assim, perfeitamente colocada a' que!

tão na legislação vigente.
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~OBRE A EMANCIPAÇ~O

A Lei vigente dispondo sobre a questão contem

plou hipõtese que sõ -admite a sua consa~ração desde que sur

ja da iniciativa dó índio ou da comunidade, conforme o caso.

Considerando haver invocado o Senhor Ministro do

Interior. no seu depoimeQto. a necessidade de regu1amenta

çio dos artigos própriq> do regime. mister se faz recomendar

1ar em todas as áreas indlgenas;

formar monito.res billngüe entre os . próprios

:rndios.

Entendemos deva ser recomendado que o Minist~

rio da Educação e Cultura seja movimentado no sentido de a~

pla colaboração com a FUNAI no campo que lhe e específico.

ras;

completar os claros existentes para profess~

acele~ação nos trabalhos ora desenvolvidos.

da

ainda

problema

hospitalares

co, pant1cularmente solucionando o

de águà.

po;

- atuar em 30% de comunidades indígenas

- aumentar o numero de entidades

c) Sobre Desenvolvimento Comunitário:

Se não o principal, um dos principais itens

problemática tratada e a saude do índio individualmente

credenciadas pelo FUNRURAL;

- prossegui~ na implantação de saneamento bãsi-

não atendidas, nem pela FUNAI. nem por mis

sões religiosas. em particular na Amazônia L~

ga1;

- reformular a atuação das Equipes Volantes de

Saudei

- dotar essas equipes de meios adequados à área

operacional;

- intensificar os programas Materno-Infantil, ~

limentação e Nutrição, Higiene Sanitária;

formar Atendentes de Enfermagem e prosseguir

na reciclagem daqueles já formados há mais tem

- construir e reconstruir enfermarias;

- dotar as mesmas de todo o equipamento necess~

Nesse particular, não há duvidas, cabe-nos rec~

mendar que sejam dinamizados os trabalhos e atendidos com

prioridade os seguintes itens:

ri o;

Impressionou-nos saber que o trabalho desenvol

vido permitiu manter sob controle a saude das populações i~

dígenas. Ficou salientado com muita ênfase que o índice de

mortalidade infantil foi reduzido a niveis minimos suport~

veis e, com isso. permite-se o crescimento das populações

indígenas.

e

da comunidade e~ ~era1. em todos os aspectos, merecendo me~

mo ser res~a1tada a preferência para o problema.

Esta CPI ésteve atenta às informações prestadas

sobre os programas de xrabalho com a medicina não sõ ~e tr~

tamento das doenças mas, também, preventiva.

n.estaO Presidente da FUNAI fez um depoimento,

SOBRE EDUCAÇ~O, SAODE E DESENVOLVIMENTO COMUNIT~RIO

a) Sobre.i Educação:

construir e reconstruir escolas;

proceder a reciclagem das mesmas capacitando

as para o trabalho com os índios;

preparar antropologicamente, não só as pro

fessoras, mas todos os funcionários que vão

traba1~ar co~ os lndios;

completar a merenda escolar para todas as ã

reas indlgenas;

aumentar o numero e O valor das bolsas de e~

tudo para todos os índios que as desejarem;

CPI, mostrando friamente e sem subterfúgios a realidade que

envolve o lndio brasileiro. reconhecendo que muito hã que ser

feito, muitas falhas e desacertos. mas mostrou os acertos.

Deu ênfase especial à necessidade de haver maior

cooperação entre todas as entidades interessadas na prob1emI

tica que envolve o índio não só como pessoa humana mas, tam

bém, como integrante de uma comunidade e, como tal, possui 

dor de um universo cultural composto por hábitos, costumes e

tradições, componentes da sua cultura.

Assim, permitimo-nos ressaltar, das suas conclu

sões. os itens que fazemos como recomendações:

E oportuno salientar que esta CPI recebeu cpnsi

derivel material contendo verdadeira prestação de contas do

Presidente ~a FUNAI, General Ismarth de Araujo Oliveira, ma

terial esse que está a merecer exame profundo por esta Casa

- para que desse exame possam surgir projetqs de leis. propos

tos à câmara Federal, ao tempo que cada um dos ilustres dep~

tados que a compõem e pelo assunto se interessarem, entendam

devam apresentar.

r de todo pertinente afirmarmos que o trabalho

desenvolvido pela FUNAI no campo da Educação, saúde e desen

volvimento comunitário, jã vem produzindo frutos que recomen

dam a continuação desse trabalho.

daprovidenciar para que todas as escolas

FUNAI sejam reconhecidas;

providenciar a adaptação do currlculo esco-

Uma das metas a serem atingidas por qualquer pr~

gramação que vise atender aos interesses do lndio ê, sem du

vida, o Desenvolvimento Comunitãrio, que compreende, ao Que
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nos parece, uma série de estímulos oferecidos ã comunidade,

de acordo com o seu grau de aculturação, oferecidos e, se a-

ceitos, aplicados devidamente coordenados.

Parece-nos vãlido rep~tir que os aspectos de sau

de, educação, comunicações, transportes,. atividades sociais,

agrícolas e pecuãrias, saneamento bâsico, incentivo ao aper

feiçoamento do artesanato são itens que podem ser alinhados

como diretriz para o ~lanejamento do desenvolvimento harmõni

co do grupo, proporcionando buscar a participação espontânea

de todos os seus componentes, fortalecendo-os cada vez mais

para. a competição com a sociedade envolvente.

Acreditambs que a melhor recomendação seja no

sentido de que a FUNAI adote medidas eficazes para a amplia

ção adequada Hos projetos de desenvolvimento comunitãrio,re~

peitados todos os interesses indígenas.

Cabe-nos, ainda, ressaltar do depoimento do Pre

sidente da FUNAI, que hã, ainda, muita coisa a ser feita no

campo do desenvolvimento comunitãrio, notadamente sobre le

vantamento, estudos e pesquisas, particularmente nos Estados

do Amazonas e do Acre, visando a conhecer o índio, seus usos,

costumes e padrões de cultura, a fim de obter subsídios para

embasamento de futuros projetos.

Parece-nos ,_ então, vãl i do recomendar que os 1e-

vantamentos, estudos ~: pesquisas não sofram interrupção e

que, para esses trabalhos, sejam destinadas as verbas nece~

sãrias.

SOBRE MISSUES RELIGIOSAS

A exp&riência vivida pelas Missões Religiosas

enseja que se diga que o trabalho das mesmas é vãlido quan

do desenvolvido no sentido de um tratamento do índio como

pessoa humana, respeitando o seu universo cultural.

Inaceitãvel e o comportamento de qualquer Mis

são Religiosa que tenha por finalidade apenas e tão somente

a participação no sentido religioso.

Pesquisando os depoimentos aqui prestados,enten

demos ser vãlido dizer que as Missões Religiosas vêm traba

lhando em ã.reas indígenas, mediante convênios com a FUNAI ,

objetivando maior entrosamento que, logicamente.pr~porciona

maiores e melhores estímulos no sentido de beneficiar o in-

dio e as comunidades indígenas.

Ress alta, tambem, dos depoi mentos aqui pres ta

dos que as Missões Religiosas -- e isso merece ser enfati

zado -- que sem preocupação de credo, trabalham coordenadas

harmonicamente, não cabendo, pois, nenhuma restrição ao us~

al costume da elaboração de convênios entre essas Missões Re

ligiosas e a FUNAI, como órgão tutelar dos silvícolas.

De se recomendar, até, que nenhum trabalho, mi~

sioneiro ou não, seja permitido em ãreas indígenas,sem Rue

seja precedido de convênto com a FUNAI.

SÇBRE AS DENUNCIAS

Não foram poucas as denuncias formuladas nos d~

poimentos ~restados nesta CPI, versantes todas sobre invasões

de áreas ~ndígenas não só por posseiros mas, tambem,por gran~

des grupos chamados de "agropecuãri os ou pecuãri as", denuncias

sobre as irregularidades praticadas pelas diferentes adminis·

trações da FUNAI e, ate, do extinto SPI, irregularidades es

sas versantes, principalmente, sobre a expedição de"Certidões

Negátivas", fornecidas pelo õrgão, permitindo, com tais certi

dões, que denunciados grupos instalassem seus projetos em ter

ras pertencentes a dif!rentes grupos tribais.

Denuncias e acusações, violentas ate, foram fei 

tas versantes todas, sobre a violação.de terras indígenas ~or

traçados de rodovias ,-de' violenta transferencia de grupos tri

bais de seus "habitat" para ãreas diversas com'o visível in

tuito de per~itir, pelo~ não índios, acesso às melhores ter

ras e aos índios a imposição de terra~ inferiores.

Denuncias fora~ feitas versantes sobre a' atuação

da FUNAI de impedir reuniões de índios preparados por insti 

tuições religiosas.

Denuncias oqtras sobre a desregrada exploração do

Patrimônio Indígena, feita 'pelo DGPI e Artíndia encarregada

da venda do Artesanato Indígena.

Não nos, satisfizemos assistindo e ouvindo atenta

mente os ilustres depDentes que foram convocados por esta Co

missão Parlamentar de Inquerito, todos envolvidos na problemi

tica indígena objeto do tema central e destinação desta Comi~

são, daí porque voltamos a pesquisar os depoimentos prenotici,

ados para deles extradt os itens bãsicos neles abordados e a

nalisar os debate~ íra~ados posto que, nesses, o alicerce que

valoriza o valor de uma CPI v~z que, ilustr~ deputados, aten-

tos aos interesses do índio brasileiro, buscaram, com suas

.indagações, esclarecimentos amplos para embasarem convicção

própria que lhes permitisse apresentar sugestões.

E nesses depoimentos, cada um dos depoentes, po~

sua vez, procurou dar as explicações ou justifica~ivas dos!

tos que praticaram, como ocorreu com os ex-Presidentes da

FUNAI, Jose de Queiroz Campos e General Bandeira de Mello,os

ex-Ministros do Interior General Albuquerque Lima e General
"

Costa Cavalcanti que, alem de explicarem como procederam .no

trato dos assuntos de interesse do~ índios, desfizeram as dQ

vidas existentes e resistiram aos debates com os ilustres d~

putados, fixando posições e definindo filosofias.

Não resta a menor duvida de que o ponto alto das

acusações foi a expectativa q~e envolveu os depoimentos da

queles que eram atingidos pel.as denuncias ," e l!st'a CPI não

poupou a nenhum deles e a todos sabatinou·com perguntas obj!

tivas cujas respostas foram oferecidas com a mesma objetivi

daa" satisfazendo a tantos quantos estavam interessados em,

conhecer os dois lados da medalha, isto é, os denunciantes e

os denunci ados.
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Vale repetir, para ressaltar, que a maior expec

tativa envolveu o depJimento do Presidente da FUNAI. General

Ismarth de Araujo Oliveira porque. certamente, sobre o õrgão

tutelar pesavam todas as acusações.

Como era de esperar S.Ex~ abriu as portas da

FUMAI para que esta C'I tivesse acesso livre ao conhecimento

amplo de toda a problemática indfgena e, assim. proporcionar

a cada um dos ilustres' deputados da Comissão pudesse contri

buir para as soluções dos diferentes problemas que afligem o

fndio brasileiro.

Lembram-se os ilustres deputados que o Presiden

te da FUMAI frisou que grandes dificuldades existem e'ai es-'

tão ã espera de soluções, não escondeu os erros do passado'

e os ofereceu para confronto com as medidas postas em práti

ca e cujos resul tados já podem ser observados.

De maneir'a sôbria e consciente mostrou que as

cotsas não estão somente boas e soube reconhecer as deficiên

ctas' e, por isso, as indicou e ofereceu sugestões e pediu'

sugestões e soluções entendendo necessário um esforço conjun

to e coordenado de tantos quantQs possam ajudar.

Dos depoimentos ressaltam respondidas as crft~ 

cas e as den~ncias, dai porque, fazemos constar, mais uma

vez, que todos os depoimentos e documentos fazem parte inte

grante deste Rel·atôr·io para que, ao tempo, sejam fonte perma

nente de informações para quem nelas tiv,er interesse.

..
Sobre o C'ISO da expedição de Certidões Negativas,

vale ressaltar que as informações dadas pelo atual Presiden

te da FUMAI, explicando a mecânica seguida para ser concedi·

do referido documento. seja cercada das cautelas que S. Ex~

impôs e Que nio deixe ·de ~ontinuar a ,rever antigas defini

ções para, como bem afirmou, permitir que todos os grupos

tribais que tenham sido violentados, retornem ãs suas terras

e nelas sejam fixados ao agasalho da Constituição e da lei

especifica.

Esta CPI primou pela ordem dos ilustres deputa 

dos que a compõem, pela participação dos ilustres depoentes

e pela lisura com que ~ FUMAI se fez presente,oferecendosuas

aeronaves para que estp CPI tivesse acesso livre às áreas in

dTgenas que elegesse ,para-suas visitas, O· que foi feito pelo

Sr. Presidente da Com'i5são que se fez acompanhar· de ilustres

outros deputados e com ampla cobertura da imprensa que, di

ga-se de )assagem, sempre foi excelentemente bem informada

de todas as ocorrências envolvendo problemas indfgenas e, ao

que se sabe. com livr~ trânsito e acesso i, áreas indigenas;

Para tanto comprova r bas ta acompanhar as reportagens publi C!

das por ~ários jornais, revistas e televisão e os noticiã 

rios radiofônicos, no pleno exercicio da imprensa livre.

Não nos·s~ria possi.el deixar de enfocar outros

aspectos tratados e mencionar sugestões apresentadas como,

por exemplo, as referentes i vinculação da FUMAI.

Nesse particular ficamos diante de opiniões di

versas. mostrando a fragilidade de qualquer intenção. posto

que, todas, ficaram sozinhas e isoladas, dai porque. consoa!

te as opiniões que foram manifestadas no sentido de que a m!

lhor vinculação da FUNAI e ao Ministêrio do Interior. somos,

manifestamente contrários a qualquer modificação desse vinc!

10.

o que nos ocorre, entretanto. recomendar. é que

a FUMAI seja, obrigatoriamente, consultada e ouvida por to

dos os demais ôrgãos governamentais antes de os mesmos deci

direm sobre qualquer projeto a ser implantado em regiões co

nhecidamente de provável existência de indios, para que não

sejam repetidos os erros do passado, mesmo que tai~ projetos

sejam governamentais, como estraaas, plano' ae colonizaç~o etc

Cabe-nos dar ênfase is sugestões trazidas pelos

ilustres deputados que visaretll carrear para os fndios os ben!,

fTcios originários do IMPS, FUMRURAL, amparo i velhice, cre

dito rural e tantos o~iros, sugestões essas que nõs, aplaudi

mos e recomendamos a aplicação imediata.

Não se poderia deixar ã margem as considerações

e sugestões apresentadas pelos ilustres deputados no senti

do de que a FUNAI seja dotada de verbás suficientes para S!

prir suas necessidades, entre elas, o preenchimento dos. va

zios no quadro de pessoal para o trabalho de campo, nos Po!

tos indfgen~s e nos projetos de desenvolvimento comunitário,

bem como de promover o maior aproveitamento dos indios nas

funções de direção das unidades administrativas da FUNAI .

Eram essas, Senhor Presidente e Senhores Deput!

dos, as considerações que julgamos necessárias para a elab~

ração deste Relatôrio, o que fizemos na condição de Relator

desta CPI, na forma regimental, concluindo pelas seguintes:

R E C O ME MD A ç O E S

- Aceleração do processo de demarcação das te!

ras indigenas (arts. 19 e 65 da Lei n9 6 001, de 19 de de 

zembro de 1973 - Estatuto do Indio).

II - Aceleração das providências ~endentes ã ex

pulsão, das terras indigenas, de invasores de toda ordem.

III - Observância do disposto no art. 18 e §'19 do

Estatuto do Indio.

IV - Preserva~ão do Parque do Xingu, nos limites

atuais, a fim de se não desorganizar o sistema intertribal

ali florescente, nem sofrer solucão de continuidade a poli

tica de mudança sôcio-cultural controlada. de preparação

dos indios para a interação com a sociedade envolvente.

V - Abstenção, por parte de todos os ôrgãos pu

blicos, de realizar, sem previa audiência da f UNA I • projeto

de qualquer natureza em ãrea ,comprovada ou presumivelmente

habitada por indios.

VI -Efetiva orient.ação e controle das misSllies r.!

1igiosas atuantes em áreas indfgenas, por parte da FUMAI.
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VOTO EM SEPARADO

mas do lndio, com atribuição de recursos mais vu tosos ã

Apesar das inteITJpções alhe1as à nossa vontade ocorr1

das desde a 1nstalação desta CPI, o "lue se'" Cúv1é1a \1810 :l pr~

judicar nossos trahalhos, restr~n9indo-os rrnticn~onte ~ wnu

exígua duração de dois l~eses, tentaremos expor aqui a C01~re

ensão da proble~ática que foi alvo de nossas preocu~a\Õ2S no
decorrer deste tempo, enquanto síntese das çonclusões n:.traí

das dos trabalhos desta COJ,ussão, tcnC:o por objetivo '_l.'o_'or /
sugestões narn. o encaminhar.lento é:.a CJucstclO ... 70ranl cons~""cra -

VII - Estudo de procedimentos judiciais especiais

para questões envolvendo lndios.

VIII - Regulamentação do Estatuto do Tndio visando

ao proce<so de emancipação (arts. gQ a 11), ãs áreas reser

vadas (arts. 27 a 30.) e às normas penais (art. 56).

IX - Incremento das atividades de educação, sau

de e desenvolvimento comunitário.

X - Aceleração dos estudos com vistas à reestr~

turaçio do,õrgão, e preenchimento de seus quadros funcion~s.

. O PROCESSO DE "IllTEGHAC'hO" E A EXPAllSÃO NACIO.1AL - Im
portância do território indígena.

"Diante desse confronto, poderíamos estabelecer um

modelo de seqüênci'a de tran~forl1ação h1stórica,que

iria desde o índio não contactado pela civili;,a
ção - portanto 1so1ado - até aquele índio q~e par

ticipa mais ou menos plenamente do sistema naC10 

nal. Ternos, portanto, todo um "contJ.nuum" de pass~

gem, desde o isolamento até aqu110 que o antropól~

go Darci Ribeiro, em 1957, defini>u como "integração"
que se dá, por sua voz, de diversas maneiras, mas

que, no momento atual, poderíamos dizer que é aquQ

le estágio máximo_alcançado, de participação do í~

dio na sociedade.nacional.
"A incorporação gradativa a um sistoma social mais

amplo ê algo que está fora das possibilidades de
\..r:rópr~

controle do'" (.Jrupq, indígena. Ele pode resistir mais,

ou menos, entre"ar-se mais ou menos, mas o poder iJopos,!,
tivo da nossa sociedade é mU1to ma10r e, portanto, ele

acabará submetido ao nosso domín10 .•. Assim, entre a

fase do isolamento e todas as outras que se lhe seguem,

há urna dist1nção fundamental: enquanto, em seu 1Golame~

to, um grupo indígena é tecnológica, social, econ')J,lJ.ca e

policaMente autôn~ após o contato ele começa, ~celer~

damente, um prOCQSSQ de perrJa dessa nutonof'lJ.a, ':uc se ~

xerce sobretudo ao nível económico, devido à prc3são da
nossa sociedade e1;1 transfornar a tQcnolog~a do indJ.o.~

A discussão da problemática indígena no Brasil, :~_ por
mais bem intencionada que seJa, descamba num dos dois exces

sos: ou uma élefesa 1ntransigente e romântica da cultura indí
gena, ou uma defesa, também mais ou menos l.ntransigente c •••

totalmente fora de foco, de uma integração rápida e apressada

do índio à socieda~0 nacional, como objetivo de qualquer poli

tica indigenista"(F'. 4). Partindo deste ponto de,vista, ex 
pressado pelo Prof. Pedro Ilanoel Agostinho éla Silva, dn UFBa,

ao depor nesta CPI, e do qual partilhamos, colocare~os 1nic1

almente a questão do processo de "J.ntegraç'ão ll e suas implica

ções.

De um modo anlplo, temos, de um lado "a existcncia de
uma soc1edade capaz de mod1íiear o ambiente qu~ o cerca

seJa ele um ambiente social ou natural e, ao r,lc$mO

tempo, uma sociedaéle quo, datada de un granC:o 1'0 
der de organização e de uma granCe ca~acidade àe a_

ção política, é capaz de se impor a outras soc1ed.':!,
des que não sejill'l tão poderosas quanto e'la (. •.) ura

sociedade que se expande, ev~nentemontG, com aSDcf

tos diferentes em cada uma de suas frentes de pcn~

tração, mas que func10na corno um todo coerento. De
outro lado, temos uma multidão éle populações 1ndí

genas -[estimada em torno de 200 mil indivíduos no

BrasilJ- em geral populações do d1minutas propor 
ções C•• .) e que tên uma tecnolog1a cora I:\ui to nenor
capacidade de ação sobre o amb1ente do que a SOC1~

dade nac10nal t••.) por vezes nais simples, ma1S fr.!i
ge1s sempre, e que têm um poC:er de ação polít1ca 

praticamente nulo frente à nossa sociedade, Se não

fosse o fato de que, nesta soc1edade a que pertenc,"
mos, há gente que se preocupa em ãefenuer os inte

resses desses grupos étnJ.cos 1 gente essa que teM

posS1b11idade, por sua posição na estrutura 50C1 -
1_ •

al, de exercer uma a~ao po11tica, C01sa que, avi -
dentemente, os grupos indígenas não vêm tendo pos

sibilidade de fazer" (pp. 4-5) .

E prossegue o Prof. Pedro Agostinho,

das tanto,' as informações cont1.das nos depo1.nentos r=est.2.Gos,

quanto na documentação específica fornecida à CPI.

prob1~

de 1 977.

DA COMISSÃOPARECER

XI - Concessão de prioridade especial

SALA DAS REUNIUES'~e24 d novembro

c:::=:=-~ (
Atf#l(- - =-.--:-:-~~~, =~

Deputado UBALDO CORREA
RELATOR

FUNAI.

A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU.eRITO DESTINADA A APURAR

DENONCIAS RELATIVAS .I\. INVASÃO DE RESERVAS INDIGENAS E AVALI

AR O SISTEMA DE MEDIDAS DESENVOLVIDAS; NO SENTIDO. DE RESGUAR

DAR A FIXAç1'i.O DOS GRUPOS INDIGENAS NOS RESPECTIVOS "HABITATS",

em Sua reun1ão de hoje, presentes os Senhores Deputados Is

rael D1as Novaes, Presidente, Ubaldo Corrêa, Relator, João P~

dro Relator-Substituto, Vicente Vuolo, Moacyr Dalla, Hélio C~

pos, Airton Soares, Sant1111 Sobrinho e Walter Castro, mem
bros efetivos; Afrísio Vie1ra Lima, Newton Barreira, S1quei

ra Campos, Fernando Cunha, Darcilio Ayres e Aloísio Santos
membros suplentes, resolveu op1nar pela aprovação do Relató 

rio e das Conclusões apresentadas pelo Senhor Relator, os Se
nhores Deputados Ubaldo Corrêa, Hélio Campos, Moacyr Dalla

Vicente Vuolo, João Pedro e Afrísio Vieira Lima, adotando o
Projeto de Resolução oferecido pelo mesmo e contra os Senho

res Deputados Airton Soares - com VOTO em separado ---, S~

tilli Sobr1nho, Israel Dias Novaes, -Walter Castro e Fernando

Cunha. que subscreveram o aludido. VOTO. f)
SALA DAS ~UNIÕES, em-:j'~d/:0 o de 1 977

....~-------t 'v-0> .:/ /V~~7
Deputado ISRAEL D S NOVAES

PRESIDEN'--=-tft;:7:---'>--=--~
Deputado UBALDO CORRtA

RELATOR
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Diante da dependência de instrumentos manufaturados que

ele próprio não pode produzir, vê-se obrigado a trans 

formar o seu sisteMa econô~~co e, com ele, toda a sua

estrutura social, no sentido de abrir uma econol'lia de

mercado. t isto, talvez, de todo o processo de "integr!'!;
ção" do ínàJ.O à socied.ade nacional, o que há de ;"ais

tralli"7latJ.zante e mais êesorganizante rara as SOCi3c.ades
J.ndígenas'· (pp. 5-6)-

Ao lado deste fator,

"0 contato é acor~panhado ir.lediatawente por U~a ! 12rCla de

autonomia biótica. Ao romper-se o e~uJ.líbrJ.o ecológico

com o seu ambiente e com o conjunto de germes l&togêni

cos próprios que faziam parte do seu sistema ecúló~i

co ... atravessara epidemias calaraitosas, que costumam

liquidar ao torno de 75% da população inUígena a~ós os
priMeiros contatos"(p.7).

A transferência de grupas indígenas dos seus habitats tradici~

nais, por esta ocasião/tem sido prática adotada com frequência, o

que acarreta sem dúvida, em consequências ainda mais desastrosas Da

ra o grupo.

nOra, atacado em suas bases sócio-econômicas, culturais

e naquela mais propriamente biológica, para o grupo in~

dlgena, este rompimento de s~as autonomia significaria
um "fim de mundo"',. no sentido de q'u"!, realmente é um 'mu!!

do que se desorg~niza para se penetrar nura mundo total -

mente diferente, eM ~ue, em lugar de ser~m son!lo

res de si próprios os índios se vêem na sJ.tuü',:io
de subordinados a uma etnJ.a, a uma sociedade úva~

salador~nentemais forte do que eles. Ao aconte 
cer isto: os índios, como forra de trabalho,~ 

os seus bens representados por suas terras - que
é o assunto que aqui nos ocupa - passam a ser ob
jetivo, um alvo primordial para a nossa socicda~

de ••• Temos, dentro da nossa estrutura de rclac!
onamento sÓcio-econômJ.co, em rela.ção aos grU:!:IOS 

indígenas, uma posição que nos torna metropolita

nos em relação a povos colonizados. ~ isto que já
levou vários antroyólogos a falar no relacl.on~lj..e!!

to entre as etnias dominantes da !~érica Latina e
os grupos étnicos a ela subordinados nuna estrutE

ra gue batizaram de colonialisrro J.nterno" (:?:'. 7-5) •

"Tem-se falado muito na defesa das culblras 

indIgenas. 110 entanto, esse argll.'"lento parece -'ue
erra o alvo, na nedJ.da era que o 'lua se põe cc Lu§:.

diato, não é a defesa no sentido da preservação 

conservantista das culturas indígenas. Ântes àe
mais nada, o problema que se~coloca é o da~

vação das populações indíaenas, con direJ.to a serem
elas mesmas, de manterem a sua J.dcntJ.dadc étnJ.ca

e, de uma forma ou de outra, de manterem,ógraras à
estrutura social anterJ.or, modificada'ili~maJ.or ou
menor grau, uma coesão crue lhes perm~ta contJ.nuaram

a ser entidades étnicas diferenciadas, discretas e
soc1almente operantes. Portanto, reside aqui a pro

blemática e não na simples preservação das "culturas

indlgenas", que como a nossa cultura, não são está 
veis. Qu~lquer cultura, em ritmo mais ou menoa acel~

rado sofre processos de mudança e isto porque a cul

tura nao é uma coisa vaga que existe na cabeça das

pessoas, mas um instrumento de adaptação ao ambiente

que cerca determinada sociedade e que exatal''''!!

te permite à população organizar-se em socie 

<lade e a agir sobre o seu ambiente" (p.9).

"Então, modJ.ficando o ambiente em que VJ.-

ve qualguer população socialmente organizada -

e a' simp1es presença da etnia nacional em e/.-

pansão modifica esse arlbJ.ente - inicia-se in..o

xoraveUJente um processo de mudança social ~

cultural, a longo prazo. E dado o caráter c<.-'.'E

oitivo, muito maior, da nossa sociedade ~a r'~

lação à deles, é evidente que os grupos ino:í'.2

nas serão obrJ.qados a transforrt",ações que ar:r.... ~

xinarão seu sJ.stema sócio-cultural do da soc~~

daàe dominante, porque só assin Wil e outrOf3 i:uE.

nar-se-ão congruentes e poderá funcionar CO••c

um sistema integrado. Isto não quer dizer ~U8

os Indios deJ.xem de ser Indios, nem que se

tornem iguais a nós. Eles terão suas diferen -

ças e' serão um sub-sistema integr<;tdo num sJ.st.§.

ma mais amplo" (pp. 9-10) •

No entanto, esta afirmação da necessidade ou

inevitabilidade da mudança não é senão uma JU~

tificativa para o processo de imposição que se

verifica, pois a partir daI não se vê outra a!

ternativa a não ser aquelas de "integração· ou

aniquilação d~s populações minoritárias.

Cabe ressaltar ainda quais os mecanismos e 'mal a
_pOlítica a sequir gue permita

"transitar no estado de isolamento, através de todas as
transformações sÓcJ.o-culturais que serão inevJ.táveis,~

té uma int~gração que permita à população indIge~a so
breviver, sem a expoliação total a que r,lUi tos foram

sUbmeti~os, com um mínimo de dignidade que derJ.va, an

tes de mais nada, das possibJ.lidades de proverem a sua
própria subsistêncJ.a, de acordo com padrões específi 
cos, próp~ios"(p.12).

Remontamos aSSJ.m a um dos aspectos fundarnontais da
questão, ou seJa, o das terras ind!genas. t;este proce;!

so, se o Indio tem a terra ele pode passar a ser Mnl

produtor autónono - que produz para subsistêncJ.a e pr~

d!lz um excedente para mercado (e esta ruptura el,: seu

sistema tradicional, voltado para dentro, já é truun,a
tJ.zante) .

"Se na,? tiver a terra ou se essa terra for insufic~en

te, ele se proletariza localr:ente, vendendo, sua [orça

de trabalho, que é excedente no nercado local, Cevião
às correntes nigratórias" (p.12).

Deste modo, a questão fundanental é de or0~a estru

tural: é uma pOlltica'que garanta, ao qrupo, de modo

realm~nte eficaz, através de medicas legais e osreci 
ais de proteção, a posse ou propriedade da terr~, ass~

gurando assim os meios econômicos de o índio so~revi 
ver~

"sem pel!der totalmente a sua autonomia, sem se desi!!.
tegrar o grupo étnico a que pertenõo e SffiU ter que ne

gar a sua própria identidade para sobreviveF" (p_~5).

Assim, a problemática indígena à apenas parte. de ums

questão muito mais abrangente com a qual nos defrontamos - que
diz respeito a terras -

'U que é a da instauração do capitalismo no campo
'em nosso país [ considerado em termos de expansão
de fronteiras econômicas, meta do desenvolvimen
to nacional]. O que está ocorrendo é que como exi
gência estrutural desse próprio' funcionamento;
para que sejam instaladas as grandes empresas{s~

bretudo agropecuárias], é preciso dissociar a
mão-de-obra camponesa, indígena ou não-indIgena
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e a mão-de-obra indIgena-tr1bal. E esta expan 
são exige que se separe o meio de produção bási
co, que é a terra, do trabalho que- a ela está li
gado, isto é, que se separe de tal maneira "que
possa haver uma força de trabalho disponIvel de
um lado, e de outro, que essa força de trabal h o
seja comprável por salários. g isto que explica
que, muitas vezes, o problema da luta pela defe
sa das áreas indIgenas e dos conflitos com pos 
seiros estejam intimamente relacionados" (p.l'l')'.

às medidas legais de estabelecimento e proteção das reser 
vas indígenas, definidas de acordo com o habitat tradicional de~

tas populações não significam apenas um meio de impedir o ~onta

to indiscx;iminado, mas sobretudo um modo de garantir o substrato
básico, sobre o qual o sisteda socio-econômico indígena possa o
perar. Ao nív,el, portanto, d~ preservação da população, o ponto
fundamental de uma política indígena é a preservação de áreas r~

servadas corno algo que seja prooriedade (ou posse) do grupo indí
gena, como um todo. Tentar aplicar nas áreas indígenas o mesmo
8istem~ de propriedade indiVidualizada da nossa sociedade, mesm~

sob a justificativa de que seja um "anseio da comunidade", vai
implicar em certas consequências na estrutura social, que podem
levar o grupo à desorganização e à extinção, que seriam represen
tados pela destribalização e pela desterritorialização - impedin
do que a economia indígena possa funcionar realmente,. de acordo
com as regras de visão e utilização da terra e do trabalho exis
tentes no interior do grupo indIgena.

Considerando estes fatores, determinadas medidas de apoio e
controle do processo de mudança, como o preparo, deliberadamente,
do grupo indígena, instrurnentando-o para urna "integração"mais si
métrica com a nossa sociedade - e não capacitando-o pelas condi
ções mínimas,como por exemplo.at~avés de um sistema de educação

tormal, ou seja, ensino de 19 e 29 graus, conforme é pretendido
sem ter uma visão global do problema - só serão possíveis se a
quela coisa básica em que se move o grupo indígena for garanti
da, ou seja, a ~.

Àssim, o território indígena - enquanto categoria ~pla cruP.

englOba todas as previstas na lei n9 6.001, o Estatuto do !ndio
teria duas funções básicas:

- o fato de ser o meio de producão essencial do grUDO indí
gena, que teria como funções complementares, uma vez protegido,

-o controle da graduação do rompimento do isolamento, sem atr1 
tos nem atropelos, a profilaxia san1tária e o espaço da ação S2
cial dos grupos indígenas, qualquer que seja o seu grau de con
tato. Isto porque se o índio não tem um espaço geográfico em
qUe ele possa agir socialmente, os preconceitos existentes por
parte de nossa sociedade acabarão por coibI-lo no seu comporta
mento cultural.

SITUAçKO ATUAL DAS TERRAS IND!GENAS

Faremos a seguir uma exposição dos casos mais representat!
vos apurados no decorrer dos trabalhos desta CPI, em termos dos
tipos de invasões que ocorrem atualmente em áreas indígenas av~

liando, ao mesmo tempo, o sistema de medidas adotadas no senti
do de tentar solucionar os problemas.

Primeiramente, temos a situação.das terras indígenas domâ
do país, que se caraterizam por suas pequenas dimensões e gran
de densidade populacional aliado ao elevado grau de invasão de
que vêm sendo objeto, praticamente desde o começo do século "
quando foram demarcadas pelos governos estaduais. são 24 reser
vas indígenas, cujas extensões variam de 200 a 23 mil hectares;
destas, 14 encontram-se invadidas po~ posseiros, arre~datãrios

e titulados, que somam ao todo cerca de 3 mil famílias, e cuja
ocúpação data de 30 a 40 anos atrás. Estes intrusos, em geral,
ocupam as melhores terras'gas áreas indígenas, muitos deles com
lavouras mecanizadas e.se~do estimulados e apoiados por intere~

ses políticos e econômicôs regionais.

A maioria das áreas está totalmente devastada das
grandes florestas de pinheiros e madeiras de lei que as c~

hriam. O que restou destas matas se encontra soh o risco /

de desaparecImento breve, em parte pela atuação predatória
do próprio órgão oficial encarregado da execução da poJft!
ca indigenista (PUNAI), através de suas serrarias suhord~

nadas ã Coordenação do Patrimônio Indígena, com sede em
Xanxerê (SC) e de outras empresas particulares, além dos
fatos de os próprios intrusos terem instaurado um violen
to processo de aproveitamento econômico de todas as rique
zas das reservas, cujo usufruto exclusivo cahe, por lei
ao índio.

Para estas áreas, um grupo de trahal~o integrado nor
elementos do INCRA, governos estaduais do Paraná, Santa C~

tarina e Rio Grande do Sul. além da FUNAI, propôs determi
nados cri~érios para a retirada de intrusos. Assim, no ca
so do Posto lndígena Rio das Cobras (PR) , onde a situa
çào de invasão é mais grave, pois existem titulados que a~.

quiriram lotes ilegalmente, através do Governo do Fstado ,
os ~ritérios propostos foram o de assentamento em outras á
reas dos ocupantes sem propriedades imóveis e residentes /
na área indígena, bem como dos ocupantes com proprieda
des inferiores a 2S hectares, fora das áreas indígenas. Par
outro lado, não terão direito ao assentamento em outras á
reas. aqueles ocupantes con propriedades superiores a 25
hectares fora das terras indígenas e todos os ocupantes de
áreas indígenas residentes fora das mesmas.

Quanto aos arrendatários, a FUNAI vem impetrando a 
ções judiciais para a sua retirada. P. interessante o~ser 
varmos aqui a não alegação de "graves conseqttências sociais"
para efeito de renovação de arrendamentos em áreas indfge
nas - a excepcionalidade admitida no próprio Estatuto do
!ndio (Art. 62, § 39 ), que proíbe o arrendamento de terras
indígenas (Art. 18)', observando-se aqui a enorme ambigUid~

de - diversamente daquilo que ocorre na área dos índios /
Kadiweu da Bodoquena, ao sul de Mato Grosso, onde os arre~

damentos vêm sendo sistematicamente renovados, caracteri
zando uma situação de in;vasiio "controlada" pela PUNAI.

auanto aos casos de invasôes das áreas indígenas de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os critérios propostos
foram, respectivamente, o de reassentamento de todas as f~

mílias em outra área e a simples desocupação por proprietE
rios com áreas superiores a 10 hectares.

No entanto, todas estas propostas de re~entamento./

de posseiros vêm se mostrando praticamente invlaveis, até
o momento,CJuanto ã sua concretização, na !'lerlida em que o
Instituto Nacional de Colonizacão e Reforma Agrária, órp.ão
encarregado de efetuar os reassentamentos, alega não.dis.
por de recursos para a sua realização. Enouanto isto, as
tensões vão Se agravando.

A estes casos sohrepõem-se outros mais graves, que
são os das áreas que foram griladas pelos próprios goveT 
nos estaduais, como ê o caso de Rodeio Bonito, no Rio Gra~

de do Sul; onde cerca de 20 !'lil hectares de terra foram ~

lienados aos índios, restando-lhes pouco mais de 14 mil
hectares, que formam a atual reserva de Nonoai. A área gr!
lada foi transformada em Reserva Florestal en 1941, na ge~

tão do então Interventor Fe'deral OSI"aldo Cordeiro de Fa
rias, sendo ~ue c~rca de 100 índios que se recusaram a a 
bandoná-Ias vêm sofrendo até hoje violências por parte /.
da Guarda Florestal; Da mesma forma, a área do Posto Indí
gena Mangueirinha, no Paraná, teve cerca de 9 mil hectaTe',
de suas terras griladas pelo governo estadual (gestão de
Moisés I>upion), que posteriormente as vendeu ao grupo For
te-Khoury, que por sua vez as revendeu ao Grupo. Slnviero ,
de Curi~iha, com quem estão até agora. A área é rica e~

pinheiros e madeiras de lei.
As tentativas para solucionar estes casos, hem como/

os dos arrendatários e titulados que mencionamos, vem sen
do um amontoado de ,acões jlldicia i s impetradas por ...parte~
PUNAI, cuja lenta tramitaciio - aJgu!'las já l,ii mais de dois/
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anos -só contrihui para o sur)l"imento de conse'llfência. cada
vez mais desastrosas, na medida em 'lue o númf:'ro de intru-=.
sos SÓ tende a ,umentar, hem como a devasta,ão das áreas,
estendendo portanto a prohJ emiítica mui to além de seus limi
tes tolerávf:'is.

Existem ain~a os casos dos grupos quo hahitam terras
particulares ou outras, que não reservas, dispersos pelos
Estados do sul, que para sohreviverem vendem ~ua força }!e

trabalho, como a grande maioria dos outros grupos também, e mu!
tas vezes são usados como objeto de atração turIstica. g o caso
de inúmeros grupos Guarani, que praticam o nomadismo por toda a
região, eSpécialmente após terem perdido reservas inteiras a
eles destinadas, como em Itaporanga (SP) e Votouro (RS).

No Maranhão, assim como nos demais Estados, a situação das
áreas indIgenas - sobretudo Guajajara e Krlkati, e em menorgmu
a dos Idios Canela (cujos limites acabaram por geneficiar os f~

zendeiros vizinhos) - apresenta-se como reflex? e extensão ?os
g~aves problemas fundiários existentes naquela região. Quantoãs
duas primeiras áreas mencionadas, são as únicas ainda não demaE
cadas no Marw1hão, em vista do grande número de posseiros e pr~

prietários com tItulos expedidos dentro de áreas indIgenas,atr~

vês de cartórios locais. Quanto ã área dos Idios Kr1kati,(mun~

cIpio de Montes Altos), com cerca de 1.500 intrusos, a própria
sede do Posto Indígena se encontra na área de uma fazenda (São
Francisco), de atividade eminentemente pecuária. Nestes casos,
os recursos utilizados pela FUNAI se constituem em processos de
anulação destes tItulos expedidos ilegalmente, através de ações
judiciais de lenta tramitação, uma vez que envolvem interesses
econômicos e polIticos ~ujas ponsequências, conforme apontamos
anteriormente, só tendem a ser o agravamento dos conflitos exi~

tentes.

Referindo-nos ainda aos problemas de difícil solução, dev!
do ao grande número de intrusos residentes nas áreas indIgenas
por ve~es há mais de 30 anos, temos o caso do Parque IndIgenado
Araguaia (Ilha do Bananal), local visitado por esta Comissão no
decorrer de seus trabalhos. Existem naquela localidade cerca de

4 a 5 mil famIlias de posseiros, o que vem impedindo a demarca
ção do Parque. A situação de marginalidade desta população,ide~

tifioa-se com a dos Indios Karaja que têm lá o seu habitat tra
dicional, enquanto a FUNAI vem desenvolvendo e aoelerando um
outro tipo de ocupa9ão do Parque através de seus projetos de b~

vinosultura, sob o patrooínio do Departame~to Geral do Patrimô

nio Indígena.

Projetos agropecuar10s de grande vulto estão sendo i'l;ual 
mente desenvolvidos, em caráter empresarial, na área dos Tndios
Tapirapé, impedindo a sua demarcação. As empresas invasoras são
a Codeara, Tapiragu~ia e Fazenda Porto Velho, cujas atividades/
caracterizam mais uma vez o tipo de ocupação predominante np re
gião.

As invasões no Parque Indí~ena de,Aripuanã e em outras á
reas indígenas do Territó~io Federal de Rondônia, vêm se inten
sificando devido às correntes de migração espontânea oriundas,/
do sul do pa~s, resonsáveis pela atual situação de conflitos /
com posseiros naquela região, reforçadas pelo estímulo de
projetos de colonização levados a efeito a partir de 1~69,p~

la não-autorizada Companhia de Colonização Itaporança, de pro 
priedade dos irmãos Melhorança e, mais recentemente, pelo T~CRA,

exatamente ~a área dos índi~s ráaka-Nova ( Projeto "Sidney Gi 
rão"). Devido a estas invasôes em áreas indí)l"ena,s daquele Terri:
tório, os seus liMites - sobretudo os do Posto Indígena fete de
Setembro - foram objetos de renegociação, envolvendo o INCRA
o Governo do Território e a FUNAI, o que implicou na diminuição
da área indígena, tendo inclusive ocasionado grfives conflitos e
até mortes entre os índios e os posseiros invasores.

A situação das áreas indígenas do Nordeste - Rahia, Alago
as, Pernambuco e Paraíba - e de ~Iinas Gerais Apresenta um outro
grau de complexidade, na medida em que se constitueM em áreas /
pequenas ainda não demarca8as, cercadas de posseiros e fazendei:-

ros, sendo que a maioria delas t~m municípios encravados em /
seu interior. Esta situação, considerada praticamente sem solu
ção, ê decorrente da antiguidade e do tipo de ocupação havida /
na região costeira do Nordeste.

Finalmente, caracterizando os tipos de invasão que ocor
rem eM áreas indígenas, existe a instalação de grandes proprie
dades rurais, sendo qúe, ou são casos onde as terras devolutas/
da União ou dos Rstados vêm sendo alienadas, na maioria das ve
zes de forma ilegal e coincidindo, por sua vez, com as terras /
que constiturm hahitats indIgenas tradicionais - e este é o ca
so em todo o Rstado ele Matõ Grosso-ou então as sittaçfus~p.:rmles emrresm

agropecuárL:uJ I r~ua sa tlt.ilizmn de l'odi{1os frnuc~ulcntoL .:..to chü

rnadas "certiCõcs 11t2r:;ativD.3 11 , c~:rcairlu.!> l.,ela ~tT::..\I - clocuh'cr'l·5l rUd ~

testa a n~o existência uc Uru:'lOS int~í.çcna:3 nas nrca5 ['rate:f" 'iÜil.8 pEi
ra projeto3 t:Uf~ ~nvolvn:'l a a1Jl~Cllç5o (1e incontivos fiscais. Lborc1a....

remos este segundo caso separadamente I após· cü.ract.lJr~:~armo'1 l1el~1or o

prir.leiro, cuja tipicicaàe é representada, no J'staC:o do Ilato rtoS>lO,
pela situação da área dos índios ~:avante) c LO Parrrue "aoior 11 do X!n
gu e a questão das fazenc:as local~zadas em SGUS lir.aitcs. : '3tas árG

as form1 visitadas po~ esta conissão.
As áreas xavan1;.2 - a varlOS nos referir aC!ui aos i'0StOS I,!!

dígenas êe Couto ::aC]ulhães, Arcõas e Pil1"(~ntal Bar1)Qsa, tocos na n'c,!!

ma região e apresentanl10 si tuac;:ão sellelhante c;uanto à ,<uestão de
terras - forao as f"!ue !.1D.is 1,~ereCcraIi1 decretos presiuanéiais e port,f!

rias ministeriais. O deoreto n9 65.212, <le 23 de setcr:lbro ':e 19G~ ,
, , ,

cria as reservas COí.1 limites prec~sru-'lente in":~cadoG. denos :e U:-·l

mês depo~s, 02~creto n9 65.405, de 13 de outubro de 1969, altera o
anterior substanciall~ente no que 56 refere aos li~itas cas dLcas os
,uais, desta vez, não são indicados no decreto. ror, fim, a 't.1:]1.ditÊ

ção da área é objeto da portaria ;ainisteriã.l n9 1104/77 (D.,;. de 41
10/72) • ;;::

Conforne esta Conissão pode constatar, in loco, o~tros i_n
_I .--

teresses entrarmu eM jogo que na9 os üo~ in~io5i inclu&ivc UM ex -

funoionário da Secção de Cartoryrafia da PU:lAI, Sr. Vald@ni0 Viriato,
hoje proprietário na reg~ão - e outros atuais funcionário;; levarrou
os índios do P.I. Pimentel Barbosa a aceitar ~ão Cc sua ár~

pela metade, de acordo 00l'1 r.tais um Decreto - n9 741, de 27/2/75 - da
atual gestão, el'1 troca de algumas nov~l~as c uma eamionet~, ~á~ui~as

de costura. rQJ1Di}'i C rolo? (~~ ar:mlC rnrn. currais.

Conforme esta comissão tmnhérrl pode constatar, to(;a a lteser

va de Pimentel Barbosa está loteada e segundo o chefe do Posto, que
está há muitos anos oom os índios Xavantes; "cada lote tCltl até 20
ou 30 escrituras, mas n~nguém se atreve a ocupar as terras, porque 
todos sabem que os Xavar:tes não deixariam". A área do P.I. Areões
por sua vez, foi demarcada, conservando bem ao oentro dela a Fazenda
Dois Corações, adquirida do Governo do ~stado e que possui estrada 

de acesso que percorre o restante da reserva, e Santa llaria o que
vem desgostando profundamente'os Indios, além da existência de 3B f.'!';
mIlias de posseiros, que ocupam tambóm parte da área.

A área do P.I. Couto Hagalhães, el'1bora tenha merec~do a'
mesma atenção em termos de decretos e portarias como as áre~s an-,
teriores não foi, contudo, demarcada ainda atá o presente, dev~do

a existência de urna grandé f~zenda em seu ~nterior, a Fazen~a Xa
vantina.

Quanto ao Parque llacional do ::ingu, remontarer,lOS a situ.'!';
ção das fazendas que se localizaram nos seus limites desde o pr~n

oípio, que está vinCUlado à passagem da r~dovia DR-OBO pelo norte
do Parque. Por decisão ministeriàl - e o ~. José Costa Cavalcan
ti de~xou olaro este. ponto eIl seu depoimento nesta CPI houve de
liberada alteracão no tra~Ddo inicial da~uela rodovia, ~u~ levou
ao secoionanento do Par~ue, em áreas de ~abitat tradioional 'os í~

dias TxukarraMãc. Dos ~otivos que ~ntervierwn 1·2ra prcssion~r o

desme~r~~cnto dessa área podenos deduzir, se0undo infor=.a~~ 3 pre~

tadas pelo prof. PGdro A~ostinho ao dQPor'nestR CPI, ~ue r.~ fo 

ra~ considera~ões Coe caráter têcnico (~oi, o trecho_do "rio : ::cu a
travessado pela Qstrana é nu~to r.iê.ior no ;.'ercurco atual) '1 ~·.1, de

vido a íntcrcs:Jes cconôr.licos ta políticos regionais que sc c,.·:~tJ.tu!

r.aJl1 na possibilidade de liberação da área ao norte do Par'1un :jaoio-
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nal do Xingu, região extrcnamentê fértil, para QS empresas a~ropec~

árias. B segundo o mesmo prof. Pedro Agostinho,
"talvez não seja por acaso que, naquela época, a zc;:,sco
que construiu a rodovia BR-OaO - tenha se a~penhü~0 tanto
nisso e a pessoa que a dirigia fosse um razenceiro Co nr~

sil Central" (p.5G).
Convé:n salientanaos que a passD,lJeffi de uma rodovia .,or €i 

rea inelIgena signi=ica utla :;iíria aw,aça ã sobrevivêncin de sua pop~

lação. ~lão é apenas um probl<iffil(l. Ce entrada de brancos, Mas ::obretu
do, de uma forma mi,'lis ampla, o eontato forçosar,lente ap~essaC:0 e de~

controlado.
Assim, em julho ele 1971, 'os limites do Parque for,u.l mocU

ficados pelo decreto n9·60.~09. Toda a área norte foi üesme:wrada
(mas posteriormente reanexada e d~aarcada em 1976) e, na ocasião,u

rna área ae sul foi acrescent~da. h firea total aumentoJPar~~mil ~
mas as terras então perdidas ao norte eram as mais férte~s ~a resoE
va, De fato, o sul (cabaceir~s do rio Culuene) também constituia ~
~ tradicional dos Indios c com o acréscimo legal daquela áres,

ficãram dentro dos limites do Parque diversas fazendas que havi~~ sido
i!ldquiridas do Governo dO Bsta40 de "lato GrotlSo, em épocas iJ:lcdintameN"
te anteriores, sobretudo por eMpresas agropecuárias do Estado Gc são 
Paulo. Este quadro foi-se intensificando, ou seja, o número dp (a~en 
das aumentando e a integridade do Parque e sqas populaçôes foi sendo
lWleaçada••

QuaSe que simultaneamente ãs declarações do atual Sr. ::~nis

tro do Interior, ao depor nesta CPI,sobre o ~nIcio da demarcaç~o defi
nifiva do Parque r<acional do Xíngu, de acordo con o decreto original de
sua criação que data de 1961, e sobre "as tentat~vas ilegI t:unas obje'ti
vando posse de terras no Par'1ue", os jornais "O Estado de S. Paulo", "Jor
nal de BrasIlia" e outros, na edição ,de 18/11/77 denunciall o ~aso de u=
ma carta encaninhada pelos proprietários das agropecuár~as Sant~ hosa e
são Francisco do Xingu, perten~entes a Bmpresas Reunidas Pául~sta de
Transportes Lim~ tada,onde tentaPl' intervir junto ao .1:Ln:Lstro quanto ao f~

to de a demarcação do p~rque ating~r a quase total~dade daa~rras àe
suas fazendás.E toda a s~tuação remonta, por sua vez,ao decreto de 1971
~ que nos raferimos,quando os limites do Parque forml nanipule~o5fperm!

tinc10 u. penetração das agropGcu5.rias t]ue tin;lâ111 títulos regi3trd.'os de

propriedades ad'1uiridas enquanto terras devolutas do Es~de,Mato Grosso.
A área do Parque :Iaciónal do Xingu tem que ser d"fen,;ida cemo

um todo - assim COI1Q todas as dea.-aais áreas inc1ígenas do país. Ver 1 se re~

l:l.zando ali.uma,das experiências l:lais significativas em ternos C:z polI
tica iné!,Íqen.1. 1 .:;obretudo na r.1edida cn que os próprios índios passam a

estar conscientes dos problemas que vêm enfrentando, o que se deve a u
ma orientação diversa daquela recebida no passado.

AVALIIIÇÃO DIIS llI:DIDAS TO:lAD;,S PAnA RESGUl,RDAR IIS Ám::l.S I!lD!G~
!lAS

Certidões llegativas
Uma das questões mü:LS insistent~mente abordadas no decorrer ~

dos trabalhos desta comissão, no que diz respeito ã situação ele prete 
ção das terras indIgenas foi, seM dúvida, a da expedição de certidões 8

negativas pela FUNIl!, Inecanisl:lo institu!do a partir de resoluç~o da
SUDhll de 1969, enquanto exigência básica para aprovação de projetos de
desenvolvimento na lInlazônia Legal, tendo em vista a obtenção de incenti
uos fiscais e financiamentos pa27/i a sua realiza~ão.

Ouanto ã sistemática de sua expedição, é necessário ressal~

tar a grande possihilidade de erro ou de fraude a que ela dá mar
gem que foi admitida inclusive pelo próprio presidente da FUNAI!
ao depor nesta CPI:

" ••• em sã consciência, eu não posso afirmar que uma certi~
dão negativa fornecida pela FUNAJ, corresnonda ã realiçade.
A base de apreciacão é o mapa cadastral com ~lota,ão _da
área (fornecida pelo interessado). Se ossa ,lotação for er
rada, será dada a certidão ne~ativa para uma área e na rea
lidade a sua localização é outra, podendo inclusive ( ••• )se
localizar dentro da área indígena. Juridicamente, a certi 
dão está perfeita, mas não corresponde ã real idade. \la i s ce
do ou mais tarde, esse erro será descoherto e a FUNAT proce
derá ã anulação da certidão fornecida". (p. 23). -

Por outro lado, ficou evidenciado através dos depoinentos /
prestados nesta CPI o sério prohl'ema referente ã expedição de

certidões negativas, no que diz respeito ã falta de um real c~ ~

nheci;ento d'e inÚMeras áreas da Amazônia T.egal, 'lue levou ao for
necimento. pela FUNA!, de várias certidões nepativas nara área....s
qlle. posteriormente, foram constatadas como sendo"hahitats" jndíl!~

nas tradicionais. O recurso utilizado nestes casos, conforme /
consta no próprio documento expedido, seria:

"O que recehe a certi~ão 'se co,"promete ~ entrar em entend~
mento com a FUSAI na el'0cil da implantacao de oualoucr proJe
to na área e informar 'med~atamente a PuNAI a ocorrlí'ílcla fü
tura de trânsito e/ou permanência de silvícolas na área,bem
como, acontecendo esta eventualidade. aceitar como ~acífica
a interdição oficial com a finalidade de evitar possíveis/
conflitos."

A recorrência a este simules mecanismo interno da FU~AI

(me não distiõe de gualC1tlC! jurisdicão específica se dã, COMO no
caso anterior 5e~nre diante de fatos consumados. ou seja, os
projetos já implanta~os com grandes prejuí~os para os ~TUPQS in- •
dígenas atingidos, mesmo que s~ja efetivada a anUlação posterior
daqueles documentos'.

Ressaltamos, portanto. a necessida<J.e dê r('(lulamentacão iurl
clJ.cD, em termos c1s- .EJen; das le!!llÍ 5, de proteção no que tall"e a esta
prohlemática, enql~~nto providência -que vise; controle efetivo /
da si tuacão, niiO" are;as por parte da FUNA!, que até agora só vem
demonstrando a sua inefic~c4a.

o exemplo mais significativo da questão decorrente dos ris
cos e da margem de erro apresentada pela sistemática de expedi 
ção de certidões negativas é o caso dos índios Nambikwara do Va
le do Guaporé (MT - ROJ, diversas vezes abordado no decorrer de~

ta CPI. Em 1968, foi criada uma reserva para os índios Namhikwa
ra que se constituiu num erro tremendo. Esta reserva foi delimi
tada em terras exclusivamente da chapada, que era o~ tra
dicional de outros grupos Nambikwar~, os "do cerrado" que situa~

~ na Serra dos Parecis, mas de forma alguma dos Namhikwara do
Vale do Guaporé, que têm o seu habitat tradicional na zona de m~

ta densa, nas terras ricas do Vale que foram excluídas da reser
va. Basta dizer que os índios não aceitaram a transferência p~ra

esta reserva, onde o seu sistema adaptativo não lhes permitiria/
sobreviver.

O erro ~e agravou, e a iptenção de transferir os índios pa
ra terras pobres do planalto, para entregar as_ terras ricas à s~

ciedade nacioná1 se confirmou quando, a partir de 196~ cowe,aram
a ser expedidas certidões negativas no Vale do Guaporé para gra~

des empresas agropecuárias.
Ora, conforme a5 informações prestadas a esta CPI pelo Prof.

Pedro Manoel Agóstinho da Silva,

"além de serem ilegais, porque eram negativas a resu",; to de
áreas onde existiam índios, incidiam num outro fato muito/
sério: em algumas delas havia o comnromisso de transferir-/
os índios e, uma vez Que era certidão negativa, de entregar
as terras do Vale às empresas" (1'. 41).

Como os índios não aceitassem a transferência,para a reser
va criada em 1968, numa tentativa de salvar a situação,criou- se,
no Vale do Guaporé, uma área interditada, na qual deveriam ser
recolhidos todos os grupos Nambikwara espalhados por todo o Vale.
Infelizmente, nesta altura, a interdição resultou num duplo fra
casso: por um lado. esta parté do Vale já estava ocupada por al
gumas empresas e, por outro lado, os ín~ios se recusavam ã tran~

ferência e, dos poucos que se deixaram trans.ferir, hoje em dia,
ã exceção de um grupo, retornaram todos aos seus lugares de ori
gem.

Cerca de vinte empresas agropecuárias instalaram-se no Vale
do Guaporé: -----

I - Leo Maniero - Funni/5~/233l/~O

2 - Agropecuária União S. /\. - Funni/5a./185/71
3 - Agropecuária Guaporc-Gnlera S. A. - Funai/RSB/686/71
4 - Nhambikwara Ltda. - FUNAI/BSn/160/7l
5 - Kanaxuê Agropecuária - FUNAI/5a./2l99/70
6 - Agropecuária Tapicuru S.A. - FUNAI/BSB/3l9/71
7 Agrorio - Agropecuária do Rio S.A. - FUNAI/5a./2072/70
8 - Cerro Azul - FUNAI/5a./07l9/7l
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Posteriormente a estas autorizações, novas fazendas continuam

se ;i.mp1antando.
Corno não foi possível retirar os índios, eles permaneceram e

as fazendas foram instaladas, todas elas de tal tamanho, que efeti

varam a devastação de grandes áreas, substituIndo a mata por capim

co10nião. Os índios assistem a esta devastação do seu território

expostos ao contato descontrolado com grandes contingentes de tra

balhadores destas fazendas, sendo vítimas de contaminação e prosti

tuição. Os índios encontrarn-se numa situação de inteira dependên

cia em relação a estas fazendas, corno os integrantes desta Comis 
são puderam verificar in loco, por exemplo, na ocasião da visi

ta feita ã Agropecuária Vale do Guaporé, de propriedade do grupo

Zi1lo-Lorenzetti, onde até há bem pouco tempo havia uma aldeia ex~

tarnente a 30 passos da cabeceira da pista de pouso.

Várias outras aldeias estão situadas muito próximas ã sede
das fazendas, ou então em meio a pastagens formadas pelas mesmas.

O Acre, por ser um dos últimos Estados da federação a receber

a implantação de projetos agropecuários com base nos incentivos f~

cais através da SUDAM, também se presta para o estudo da debilida

de das certidões negativas, enquanto instrumento'· legal de que se

serve a FUNAI para assegurar aos índios suas terras.

Com efeito, apesar da presença de grupos indígenas e~ sua

área, no antigo Seringal Califórnia, no rio Envira - hOJe des

membrado em duas glebas, a de cima denominada Fazenda Califór
nia, de propr~edade do grupo Atalla-Copersucar e a de baixo,

Companhia de Desenvolvimento Novo-Oeste, do grupo Bradesco/A

t1ântica Boavista, somando ambas cerca de 1.100.000 ha~ - ins
talaram-se projetos agropecuários.

Os responsáveis legais pela Fazenda Ca1if~nia, em cuja
área se encontram os índios Kampa, paro sequer se preocupa 

ram em solicitar certidão neqativa à FUNAI, uma veZ que o pro

jeto a ser desenvolvido não qozariá de incent~vos fiscais. Por

outro lado, o Sr. Enzo Pisano, administrador da Fazenda, ao d~

por nesta CPI, alegou que os índios Ku1i.na "que vieram a fixaE

se na margep1 do rio oposta ã Fazenda", representaram um contil!

gente de mão-de-obra plenamente disponível, utilizado e depen

dente da Fazenda.
A Cia. de Desenvo1v~mentoNovo-Oeste, embora tendo os ín

dios Ku1ina exatamente em sua área e explorando-lhes a ~ão-de

obra, segundo declarou o mesmo depoente a esta CPI, consegu~u

que a FUNAI lhe fornecesse a certidão negativa.
No caso da Cia, de Desenvolvimento Novo-Oeste é possível

que se verifique uma das duas hipÓteses: ou a FUIlAI.ignorava a
presença dos Kulina na referida área (corno a&n~tiu o ex-presi

dente daquela Fundação, Dr. José de Queiroz Campos, referindo
se ao caso dos índios Nambuwara do Vale do Gua90ré) ou ela re

cebeu 9ados inexatos quanto.:;. localização do projeto, o que

também foi dito pelo atual presidente da FUNAI, conforme menci2

narnos, sem, necessariamente, referir:se a este caso.

A Cia. de Desenvolvimento Novo-Oeste, segundo documento e!2

caminhado pela FUnAI a esta CPI, foi contemplada não apenas com

urna, mas com duas certidões negativas fornecidas por aquela FUl!

dação, ~em 1 974 e outra em 1 977. Por coincidência, a Fazen

da Ca1ifdfnia tem c~mo administrador o Sr. Enzo Pisano, que tr~

ba1hara anteriormente em áreas indígenas corno funcionário do a~

tigo SPI e a Cia. d~ Desenvolvimento Novo-Oeste tem ã frente

como diretor-responsável, o ex-presidente da FUNAI, Ga1. Oscar

Jerônimo Bandeira de Mel16.

Agropecuária-Bonguapé - FUNAI/BSB/3193/7l

Agropecuária da Bacia do Guaporé - FUI/AI/5a.
9 
10-

11

12
13
111

15-

Cia. Guaporé

Bagu:, S.A.

2072/70
Agropecuária Cabixi - FUNAI 5a./25l8/70
Galera S.A. - Agrmpecuária Com. e Ind. - FUNAI/BSB/2556/70

Edmundo ~osé Rodrigues - FUNAI/5a./597/71

Sapé Agropecuária S.A. - FUNAI/Gab./395/69
Agropecuária Vale do Guaporé - FUNAI/Gab/406/69

Deve-se concluir pela ineficácia dessa medida legal urna vez

que, quando não existe projeto para aplicação de incentivos fis

cais - e caso da Fazenda Califórnia exemp1ifica bem - o mecanis
mo simplesmente nem ~ acionado, o que permit~ aquisição de te!:

ras em regiões pioneiras possa ser efetuada sem qualquer contro
le da FUNAI, o que aponta mais uma vez O seu despreparo em defel!

der os direitos de posse e usufruto exclusivo das terras aos ín
dios, corno lhes são assegurados pela Constituição do país e pelo

Estatuto do índio.

Um dos motivos de grande preocupação consiste no fato do

ace1eramento da expedição de certidões negativas para emnreendi

mentos no Estado do Acre; das 24 certidões já fornecidas, 21 da

tam deste ano, e isto uma vez que a FUNAI não dispõe de informa
õ5es precisas a resoeito da 10calizacão dos aruDOS indíqenas na

quele Estado.

Considerando o fato das populações indígenas do Acre esta -

rem grandemente dispersas, é muito possível que se incorra em

erros graves, iguais aos cometidos no Vale do Guaporé.

DELIMITACÃO E DEMARCACÃO

Ainda no que se refere às medidas tomadas com o intuito de
resguardar as áreas indígenas, devemos avaliar aqui os mecanis 
mos ut±lizados pela FUNAI para a demarcação das mesmas que, por
sUa vez, compreendem fases distintas, a saber, os levantamentos

para delimitação, a delimitação propriamente dita,efina1mente a

demarcação administrativa, que tem sua legalidade estabelecida ~

través do Decreto n9 76 999 de 08/01/1 976.

Curnpre-~5ressa1tar, em primeiro lügar, a necessidade de se

efetuar um trabalho sistemático quanto ã obtenção de informações

sobre as áreas ainda não delimitadas e que compreend~a maioria

das áreas da Amazônia Legal, uma vez que a falta de conhecimento

da FUNAI sobre a localização e situação da maior parte dos gru 
pos daquela região tende a levar ao agravamento de problemas já

por ora existentes, considerando sobretugo a situação de gruDos

ainàa não oficial e contactados. Corno exemplo, basta citar- Q

caso dos índios Arara, na região de A1tamira (PA), que enfrent~

~~dificuldades em tér 2 ~eu habiúat garantido,uma.vez 'lua esta~
terras se encontram pratieamente "ocupadas" ou seja, foram ante
cipadamente designadas para a instalação de projetos de coloniza
ção (área do rio Iriri) aos CUidados da Cooperativa Trilíco1a d~

I3ui, SC, que pretende transferir para lá cerca de 2.000 famílias de
colonosP A par desta situação, verificamos que cluanto aos lnvantamen-

tos para del~mitação das áreas ~ndígenas. considerando o dis2osto no

Estatudo do Indio, Ar~.25, que estabelece, para a demarcação~ o aten
dimento "ã situação atual (do grupo) e ao consenso histórico sobre;

antiguidade de ocupação". Seria indispensável e de fundamental impor

tância que antropólogos e pesquisadores não pertencentes aos ~uadr~s
da Fffi,AI, que trabalhem ou tenham tra~a1hado junto aos grupos em ques

tão, sejam previamente consultados, além de, preferencialment<>, os p;õ
prios índios, para que, não haja arlntrar~edade, falta de ~nforn'aÇ"ão,
ou dúbia interpretação, por parte dos e1eMe~procede~a es~es
levantamentos, com respeito à real ocupação e utilização 0ue os gru 
pos indígenas faZeM de seus territórios, com vistas ã futura Ge@arca

ção definitiva das áreas, enfim, para que não onitam determinados sub
sídios especificos ~uanto a um conhecimento mais a~rofundndo dos gru=

pos indígenas envolv~dos.

Neste sentido, os critérios adot~~os ennuanto non~D~ ~~ra e 

feitos de delimitacão ~e árças in~í00nas (~ort. 3~5/FU·:~I/7r.) ·'viden

cian o cnrátlJr c1~tQr!linantt) o in.....o~itivo ~'r' tcrrl05 de ênfún'" nil capa

cidade de e::nloraç7io econôr'icil 1.Í.:t tai:ra ,')or oart.;; de seus Del':' pntes ,

segundo nac}rões vi..;entes na soc~Gt1atü nacl.onal, ~,fuoru COl1~l( ~~8Jii ou-

tros aspectos, igualIlGntc quantltativos, lias COll (Jn=oc;u.; Te.. .l: :':::'o.Orn.,

este fator parece-nos de suna gra.vidade, C'[uanê:.o consit1cror:03 3 decla-

rações pres'cadas nesta CPI tanto pelo atu"l presidente éla :'8;. I quanto

pelo Ilinistro do Interior I sobre a utlli78r-ão C~o3tas norJ'iJ.S I inclusive
COT.l vistas a revisão de nrOCP5SOS de dreaH já dnllni tü~:tl"" I o ....':..18 DOc.er;

iIl'plicar nW',a futura rec'!ucão àas áreas J.n,:ígenas. O l1in~stro l:ange1 Rei!

chegou a doixar clara esta situação, afi~mando que aia se concretizará
uquando as coraunJ.dndéS Já estiverem evoluídas e os Incios trdnsd5orm~do!
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LEGISLAÇÃO - Tutela, emancipação e terras

bá-Imperatriz-Belém, já em início de execução, obra subsidiárJ.a/
da Hidrelétrica de Tucurui.

Devemos mencionar tamhém a questão de faixas de 100 YI'l de

cada lado ao longo das rodovias fedcrais na Amazônia, que pcrte~

cem ao domínio do INCHA, sem considerar as reservas indígenas /

que aí se encontram, as quais deveriam ter prioridade quanto à
sua regularização fundiária, para evitar gue concessões do INCRA

choquem-se com interesses dos índios. No entan~o, segundo decla

rações prestadas a esta CPI, pelo Procurador Jurídico da PUNAI ,

o Convênio entre esta ~undação e o Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária, estabelecido com vJ.stas exatamente ã

regularização fundiária de terras indígenas, vem se mostrando i
neficaz, devido a "ques'tõe~ financeiras".

2Esta área a ser inundada'1nclui a Pase de Pucurui, área que era
reservada ã PUNAI, por dccr~to, comohase de anoio para as frentes
de atração dos índ~os paraka~ã - e ainda e~istem qr,unQ~ arr0dJo2exatamente na reClino que spra :fnundadn- ho)0' c1csntJ.vada e tr~ns
forU1arla !Jum do" milior""6nOro.i"ltnr. mild0i.r~i.rO"1r1alFml1\I, QU ~0]ai'
expJ.orac;:-no de cC'rcn cj~ mf 11n ntC' nqOnto (a c)7H, cUJa re-cc 
ta prC'v1stu C da c 1('vuoa oro"m d(' q mi] hoes d~ cruzeiro." ou. 07
cuia aDIJ.eacno ainda nao foi apresentada.

Desta forma, concluimps que mais uma vez escapa ã PUNAI o

controle real sobre estas situações, o que evidencia a necessida

de de estudos, no sentido de dar força de lei a medidas como, por

exemplo, a Recomendação n9 24 do Conqresso Nacional e isto
para determJ.nar aüe a PUNAI, bem como 0.<; comunidades indi~enas

sejam obrigatoriamente consultadas com priorirlade, "quanto i; pla

nificação e execução de projetos nacionais que possam alcançar á
reas ocupadas por comunidades indígenas, a fim de que se garantam
os direitos das mesmas".

Tais medidas deveriam estender-se também, em caráter de le _

gislação especifica aos casos de pesquisa mineral em área" J.ndíq~

nas, visando o seu absoluto controle (e garantias dos direltos I
dos índios).

Atualmente, basta mencionarmos que, das diversas autoriza

ções concedidas pela PUNAI para tais fins, conhece-se apenas um

caso em que existem normas estahelecidas sob a supervisão, acomp~

nhamento e controle direto dos trabalhos de prospecção por um an

tropólogo credenciado. Estas normas incluem a indenização da eomu

nidade pelas simples ocupação de área indígena, em condições mui

to específicas. Trata-se dos índios XJ.krin, no Pará, que têm a /

sua reserva ao sul da Serra dos Carajás e da !lineração Serras do
Sul S.A.

Cabe salientarmos ainda que, além da garantia de posse perm~

nente, a lei estabelece aos índios o "direito ao usufruto exclus!
vo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras

eXistentes" (art. 22, Estatuto do índio). No entanto, além de to

das as modalidades de invasões aqui levantadas, várias áreas ind!
genas vêm sendo objeto de exploração econômica por terceiros, co

mo ê o caso dos projetos desenvolvidos pela própria PUNAI - made!
ra, soja e bovinocultura - e por particulares (como é o caso dos
arrendamentos na Ilha do Bananal e na área dos Kadiweu, da Podo _

quena, no !lato Grosso). Nestes casos, os índios não dispõem dire

tamente dos resultados auferidos, recebendo apenas indenizações /
pelo uso da terra e aproveitamento de matérias primas empregadas

nos projetos do Depurtamento Geral do Patrimônio Indígena. Isto,

além dos chamados "benefícios" de reaplicação dos recursos obti _

dos nos próprios investimentos, enquanto ·participação no lucrai
líquido dos projetos", os.índio<; são utili.zado~ como simples mão
de-obra assalariada dentro de suas próprias áreás, onde o "patrão"
é representado pelos próprios elementos da PUNAI na área.

t fundamental explicitarmos aqui a arbitrariedade no estabele
cimento de requisitos necessários para a 11 integração 11 , cor'o os fixados

no Estatuto do índio, arts. 99, 10 e 11, exatamente os mencJ.onados pe
lo Jlinistro do Interior ao depor nesta CPI, referindo-se 5. regulam"nt~

ção do Estatuto.

Aqueles critérios -' illade tlínJ.ma de 21 anos, conheCll.1ento de

portuguesa, capacidade para exercício de ativiGade útJ.l na co 

nacional e compreensão dos usos e costumes da sociedade nacio -

língua
munhão

o caso dos índios Parakanã (PA), já evidenciado por ocasião
da construção da rodovia Transamazônica, época em que foram con

tactados - tendo sofrido também todas aquela~ conseqüências aqui

apontadas inicialmente - tiveram a sua reserva demarcada poste 

riormente. Com a construcão da Hid~relétrica de Tucurui, uma vas
ta região será-inundada2: atinaindo um trecho da rodovia Transa:

amazônica, hoje um dos limites da reserva. Nenhuma aefinição so~

bre o novo traçado da rodovia foi efetivamente apresentada, emb~

ra a PUNAI tenha solicitado através de expediente encaminhado ao

DNER (conforme documentação enviada a esta CPI, pela FUNAI). Em
resposta, aquele Departamento se limitou em afirmar que uma das

exigências seria "o não seccionamento de áreas indígenas" e que

os entendimento? virão a ser mantidos apenas a nível regional, ~

través da LA6A Engenharia e Prospecções S. A. e da Delegacia Re

gional da FUNAI, situada em Belém. A situação criada suscita uma
certa apreensão, pois dependendo do novo traçado, poderá haver I
sérios problemas para os índios Parakanã, de contato relatJ.vane~

te recente.
Além deste caso, outras áreas na mesma região - sudeste do

Estado do Pará - ou seja, dos índios Gavião, Surui e Asurini~s~

rão atingidas em decorrênCia da construção da Rstrada de Fer
ro Carajás-Itaqui e da Linha de Transmissão de Alta Tensão Mara-

em agricultorcs ou pecuaristas" (O Bstado de 5.Paulo" ,15/11/77) .r.ctomar~

mos ainda esta perspectiva ac "acelcrução do processo de J.ntc<,)ração" ,

enquanto um dos pontos "pcrigosos" da átual polítJ.ca indi9"cmistil ofi _

cial, por vdrias vezes apresentado era depoJ.mento<; a esta CPI. Por ora,

convwn salicntannos a inconveniência que esta atJ.tude·rcprcsenta, em

termos de tudo aquilo que abordaPlos iniciulmentr3, em relilção f30bre _

tudo ã importância das funções do território J.ndígena no proccuso

de "integração".

Por fim, no que se refere à demarcação administrativa propri~

mente dita, o requisito estabelecido no Art. 65 do Estatuto do ín

dio não deverá ser cumprido - demarcação das terras indígenas até

o final do ano de 1978 - em virtude da aiegada não-disponibilidade
de recursos suficJ.entes por parte da PUNAI (embora medidas de eme~

gência junto a instâncias superiores possam ser tomadas, como foi

o caso da liberação, há pouco tempo de recursos extraordinários pa
ra demarcação do Parque Nacional do Xingu), bem como diante de ga~

de número de áreas ainda nem sequer delimitadas.

No entanto, as falhas existentes nos trabalhos de demarcação

Ja realizados demonstram a necessidade de medidas 'mais rígidas de

controle e de caráter legal sobre este mecanismo administrativo.

Estas falhas consistem em:

- aldeias q?e ficam fora da área demarcada ( casos dos índios Xe

rente~GO e Guajajara-MA, por exemplo);
- limites de áreas indígenas salvaguardando interesses de proprie

tários vizinhos, chegando inclUsive a se desviar das fazendas,c~

mo foi , por exemplo, o caso da demarcação efetuada neste ano na

área do P.I.Porquinhos, dos índios Canela, no Maranhão:

permanência de fazendas dentro das áreas indígenas (casos dos í~

à,ios KrI'-k:ati-MA, Xavante-MT, como vimos, por exemplo).
Além disto, há por outro lado a necessidade premente de as a~

ministrações locais serem devidamente informadas, através de regi~

tros das áreas indígenas em prefeituras municJ.pais, cartórios e nos
cadastros do INCRA.

Areas indígenas e projetos nacionais

Passemos agora a uma questão igualmente importante e bastante

ligada ã anterior. Além de "resguardar a fixação dos grupos indíge

nas nos respectivos habitats· surge a ~~sidade de medidas legais
e rígidas de proteção, no sentJ.do da não-violação dessas áreas. Es

tamos nos referindo aqui , sobretudo aos traçados de rodovias que
vêm cortando diversas reservas indígenas - conforme mencionamos an

teriormente em relação ã BR-080 e o Parque Nacional do Xingu - rom

pendo sua integridade eco16gica e propiciando o surgimento de dive~

sos problemas para as populações em questão, ameaçando inclusive a

sua sobrevivência.
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nizam a tutela cono nui tos c;uereI.l acredl. tar, upü Vez que 8:.. t ... ~J 'põe

:C8striçõcG fi ca~n.cic..e.l(~OI o flue é frontalr.IGnto cont.rac:itór1.0 c~ a tlg~

neralidaca dos dl.rel.tos inerentes.à qual~~üàe ~c clJadão ll 58. ál.scrl.

minação, se~undo a Convenção.
Por outro lado, o artigo 11 ctn rnesma. Convenção cnt~:... ~..::. _cc 1ue

"O direito ce propriedade coletiva ou il1<~iv~çual 58rá rccon't.::, iCo aos
rteulbros das populaçõ:;s interessadas so~)rc as terras, que Deu: t tradi

cionalmente ll
•

nal - são absolutarIente ineividua1illantes (neSI:lO que se trate da maio

ria dos nernbros da cOI1UniGade, para efeito de·emancipação· colct~va) e

não consideranl as condições e peculiaridades do processo de trans~orM~

ção histórica q~e as sociedacies inc:Igenas atravessam, cora0 UI!, todo .. B.!:
seada nestes princípios, a "inte~raç'ão" tende à destribal~za\ão e à
desterritorialização dos grupos ~ndígenas.

Existe, portanto, UI.la total inadequação na~~c o GOVerno
exercer o seu intpresse pelas po~ula,ões indígenas, lli"a vez :u~ consi

dera, sobretudo, interesses legíti~os para a sociedade envolv~nte que,
na naioria das vezes, não correspondem àqueles das populaçõ~5 ma ~ues

tão.

hcho que não estão, var.os dizer assim, ainda ~en

~ando se estão satisfeitos ou não. Porque não estão

encarando ainda o probl~:Ia do desenvolvimento da a -

cro dessa asnistência em nosso r.leio"

" '" Vamos aCeitar (a emancipação) sonente 'lua.::!

do eies trouxere!. ~ ãssistência intensiva e ••• o li!

gricultur~, visando a se emanciparem ou ficar~~ tut~

lados. Ainda não há este pensal••ento, Quer dizer, ~ 

les não estão pensando erl produzir para se e~ancipa

rem, ou, tendo a produção, lucra~~e ficar emancipados

Eles não têm esse pensamento a~nda·.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO E EXECUÇÃO DA POL!TICA INDIGENI~

TA OFICIAL

Finalmente, resta-nos considerar, em linhas gerais a atuara:>

orgão responsável pela execução oficial da polltica indígenis
brasileira atual.

O proL Pedro Agostinho colocou muito bem a qu~stão, em seu
depoimento a esta CPI:

"A posição da FUNAI é estruturalemnte amblgua, na medida em
que é uma agência da sociedade dominante, da etnia dominan
te e, ao mesmo tempo, tem como encargo atribuido por essa
mesma sociedade, defender grupos indIgenas cujos interesses
são vistos pela sociedade dominante em expansao como antagô
nicos ao seus próprios interesses. Quer dizer, numa estrutu
ra de colonialismo interno, atribui-se à FUNAI a ingrata m:iS
são de se opor a esse mesmo processo de colon,izaçâo" (p.28f.

do
ta

Assim, segundo o P~ofessor Júlio Cesar Melatti, que também

depôs nesta CPI, ué preciso que a FUNhI crie meios de ir retirando

a tutela de fato, antes de retirar a de direito. S imprescindível

devolver-lhes o cmcargc> pela sohrevivência e a autoridade ois lide"·

ranç-as tribais tradicionAis."

Desta maneira. a necessidade de regulamentação do Estatuto,
nos termos em que ,foi apresentada pelo Ministro do Interior no ii,!
time depoimento desta CPI - ou seja, nos artigos referentes'sobr~

tudo ã questão das terras vinculando ã emancipação a sua d~ação à
comunidade, não faz sentido diante da realidade encontrada. E is

to, na medida em que, ou a situação se caracteriza de dentro éb çp;u
po para fora, conforme suas especificidades, ou entaõ qualquer a
titude não deixará de ser arbitrária, constituindo-se em mais uma

forte imposição a partir da sociedade dominante, de acordo com~

térios tidos por esta corno legitimos. A título de hipótese, a le
gislação especIfica em relação às populações indigenas brasilekas

deveria ser reestudada em termos da reconsideração dos direitospo_
lítico-jurídicos das minorias étnicas enquanto tais, observando-~

as exper~ências levadas a efeito em outros países quando a esta

problemática, enquanto uma pista mais segura para o encaminhamen

to desta questão, conforme foi ~nclusive sugerido nesta CPI por d.

Cândido Padin.

A Fundação Naciónal do fndio segue, de certa maneira, a pr~

ti.ca do orgão antecessor, o Serviço de Proteção ao indio. ,Mas "~

derniza" esta prática e a justifica em termos de "desenvolvimento

nacional", no intuito de acelerar a "integração' gradati'{a: abso!

ve e dinamiza aquelas práttcas, imprimindo-lhes - a nivel admini~

trativo - uma gerência empresarial (Renda Indlgena, Programa pa~a

~mnanceiro'do Desenvolvimento ae Comuniaades, etc.)
ASSir.l, a pró:>riil posição aGI.linistrativa da PUiIl\.I na estrutura

nacional reflete a assimetria de relacionamento existente entre a so

ciedade nacional e as sociedades indígenas. Ao mesmo tempo erl que a
subordinação da P~ll\.I a um determinado ministério, o do Interior, re

sulta nUI:la hierar~uização de prioridade, que dificult~ sua ação, ao nI

vel da prática levada a efeito pelos dois órgãos não existe ~ualquer

descontinuidade, ou seja, COM' vistas a aceleraC'ão de uma "integra 

ção-evolucão" - Meta da nolítica oficial - a PUNI\I vincula-se ao mi-

os

de e -

então ter uma decisão sobre o

"rllcc.1idas cspc:ciais de : rot8çno' n;: j : ....rcco-estes

"Não é que o !nd~o rejeitou frontalmente a 'luestão

da emancipação. Já dentro dele, do índio, entre

seus irmãos, fascinava encarar este ~roblerna

va, para eles poder~a

fato:

rnancipação e queriam saber de perto o que significil -

Assin sendo,

"0 esbulho naior ( ••• ) caracterizou-se pela reti,rar2a dos di

reitos fundwnentais da pessoa humana, inpondO-se ao índio O

~nstituto ju;!dico da tutela, que ao invés ~e defender o In

dia, como aparentemente ela pretende Se justificar, retira-O

lhe, toda a responsabilidade de dispor livremente ~a situação
de senhor das terras que hab~ta e continua~ a or~anizar sua

vida comunitária dentro de seu universo cultural" (I." 2'3) •

,Ainda aeguudo o neo~~ 4epoente.

"esta situação de tutela, inst~tuida no Drnsil pelO CódigO
Civil e, com In.ãi~ rigor, pelo Estatuto do fndio, a lei n <;>

6 001 de 19/12/73, não é coerente com'a Convenção 107, ado

tada cI,1 Genebra pela Conferência Geral da organizaçno lnte';:
nacional do Trabalho; redlizada a 10 de junho de 1965 e pr2

rnulgada ~n nosso pnfs pelo Decreto 58 824, de 14/7/G6. O Dr~

sil é, port...nto, signatiírio deotn Convençiio m<1S, in[('liz,1\cn-

te (••• ) nao a cunf'rc, não a reilliza ( ••. ) Esta Conv",',~iio es

tabelece ,"UC

11 ••• as mcdiG.as ospeciaJ.s de protcc::üo não t1ovc~;-'''' inpor-

tar CI.I 'lualquer pr8juíjo rara o gozo, ser,l discriminação, da

generalidade dos direitos inerenb2s às r:ual~(:ade ,lê, c', rt"ão"

(I." 26)

.~

Segundo afir.wou D. Cândido Padin, Bispo de Bauru (S?), ao de
por nesta CPI,

o que ooorre é que, segun&o a legislação ~~~ocIfica, .. tntuto
do tndio, art. 22, pdr. único, pertenee ? Un1~o o ~ü~in1o 30' ~n as teE

ras ocu~acas por ínüios ~ ao órgão tutelar a 0~rpnc1a ~a~uilo .U9 se
passou a chanar ae Patrimônio Indígena.

h inadeguilçiio das m~niJas legais 08 rrotarão às ~~ul,~ões i~

dígenas no Brasil tru:héI:I se verifica lJuanto aos ol,jetivos ~>:: .: ..,:;30S de

aceleração do progresso de "int.egração·', com vis t~iS ii consa'J:::~"l':'~o da
lei, ou seja, a tle.,...,ancipação u

- metas estas apresentadas eOWlO .:'riori 

tárias da política indigenista oficial.;'o entanto, corno exer:;:lo da in

conveniência c1estn atitude, os chefes Terena do sul de nato crasso cn

caminharilI:! uma carta às autoridadc3 governamentais, elucidan~o a ques
tão, por ocasião õ.a visita de S. Exa. o Sr. Pres~c1cnte dn Hel'ú;)l~ca.

àquela comunidade. Tal documento não che~ou a ser encaminhnco u esta

CPI, embora solicitado, Mas o seu conteúdo foi exposto pelo Sr. Jair
de Oliveira, membro daquela comunidade e vereador em Aquidauanu:



Junho de 1978
I

DUm:9 DO CONGRF;~ONACIONAL (Seção I) ~Suplemento
Sábado 17 015

Cumpre-nos observar que, ao enfatizar inicialmente que a
problemática indígena não podia se restringir a simples preser
vação conservantista das culturas nem à perspectiva fora de fo
co de uma integração acelerada mas que se colocava num plano da

preservação das populações ind1genas enqúanto tais, com direito
a serem elas mesmas, menterem a sua identidade e uma coesão que
lhes permita continuarem a ser entidades étnicas diferenciadas,

discretas e socialmente operantes, referia-mo-nos ao fator~
po envolvido naquela sequência de transformações históricas. E

nistério "c1inUnieo" respons5.vel nelas grandes projetos de desenvolvi- Planejamento da PUNAI (ASPI.AN). Todos estes projetos são ex~cuta

mento cconõ~ico-Financeiro-recrional. dos através de recursos do Plano de Integração Nacional ou daque-
Por outro lado, situar a rUl1AI no ministério da Previdência So les acumulados pelo Programa de Financiamento do Desenvolvimento/

cial, conforme chegou a ser suger~do nesta CPI "é renunciar a fazer u- de Comunidades (PRODEC), órgão interno à FUNAI criado em 1976, d!
ma polItica ind~gena. Seria simplesmente passar a ver o problcl,a 'não ante da necessidade de "disciplinar as aplicações dos recursos da
sob um enfoque pol!tico, ~as si~ assistencial. CEric perpetuar u:' pa - renda indIgena em função da utilização dos recursos naturais exi~
ternalisn10 que não levaria a objetivo a l,;u'"" , scgUnt~O o proI. Petro A- tentes nas reservas".

gostinho. Este fator implica em ressaltar a ambiguidade existente/
Em termos ideais, o órgão de proteç:o :,oderia vincular",;e à Pr~ na legislação em vigor e na prática, pois, ao mesmo tempo em que

sidência da ncpública, enquanto m,a Secretar~a Esrecia~, nU'la posição o usufruto exclusivo das riquezas existentes nas terras é garant!

comparável do aos índios, existe a valorização do Patrimônio IndIgena gerido
"a um min~stério das nela~ões Interiores, COlo1 as na~'õqs indíge- pela FUN.AI, enquanto "tutora", que desta forma impõe o tipo de e!
nas 9ue nos englobar.los, assim (••. ) como em escala : ,uior, o mi-
nisterio das Relações Eztdriores é encarregaCo do r~lac~onamen- ploração.
to co," outros países. Só assiu a FU!IAI poder~a superar 1Oarcial- Os projetos, sobretudo aqueles voltados para a agricult~
mente estas assimetria em relação ao seu posicionamento (prof. um
Pedro Agost~nho, p.30). ra intensiva - a maioria deles - são elaborados a partir ,de

Existe, internamente, um desentrosamento entre os diversos de- pçnto de vista essencialmente econômico, visando sobretudo a pro-
parta~ento& da PUNAI, dificultando ao órgüo atingir seus objetivos,c~n- dução de um excedente comercia~izável. O que ocorre, é que o di 
forIae foi apontado por vários depoentes nesta comissão. Diante da remo- mensionamento de tais atividad2s de cunho empresarial, empregando
delação do órgão que deverá ser efetuada no próximo ano, implicando na mecanização de lavoura e aprimoramento de tecnoloqia aqrIcola em
alteração de seus Estatutos e RegimentOSInternos (seg. o Presidente da- geral, escapa completamente ao controle dás prônrias co~unidades,

quela Fundação) deveria ser considerada a questão'da descentralização uma vez que seus membros constituem-se apenas na forca do traba -
. reduzindo, portanto, a macrocefalia burocrática com que opera atua~nen- lho utilizada. A gerência dos projetos, a todos os níveis fica a

te a uma estrutura ccntrql bastantc simplificada com sede em BrasIlia, cargo de funcionários d~ própria FUNAI"não havendo qualquer par_o

e Delegacias l\Egionais mais hem equipadas e com maior autonomia, bem ticipação da comunidade neste plano. Ora, esta práticajustificada
cumo os próprios posto~ indígenas, para que estivessem reaDucnte a ser- nos projetos em termos de seu aspecto "doutrinário" em relação ao
viço das populações indIgenas; No entanto, para a realiza - emprego de tecnologia, visando a auto-suficiência dos grupos en -
ção dessas modificações é 'preciso pensar que, volvidos, parte de princípios totalmente alheios ao domínio e ã

manipula~ão da comunidade, propiciando um distanciamento cada vezalém de dotar a FUNAI de recursos mais numerosos seria necessário •
maior por parte dos próprios membros desta sociedade indIgena, emredistxibuI-los muito mais em função do atendimento real das ne-
relação às formas de participação e controle num processo de processidades das comunidades e, para tanto, seria necessário també~

dução, COnsiderado como um. todo.maior quantidade de pessoal capacitado, especialmente para as 'á- ~
Estes projetos, por sua vez, utilizam-se de um rneca~moy>

reas de educação e saúde, setores que requerem profundas modific!!o nominado "cantina reembolsilvel" ou "pré-cooperativa, que vem fe _
9ões organizacionais e de métodos de ação. . d

rindo princIpios básicos de auton9mia destas sociedades I na me &Quanto a este úlimo setor, declarou o Ministro da Saúde ao
da em que funciona um sistema de crédito tipo "barracão", opera,!!depor nesta Comissão: .
do através de retiradas de mercadorias pagas em termos d. horas"nós, no Brasil, estamos custando muito a entender que ser- .

viços volantes ou assistências eventuais não mudam a qual i- trabalho, jornadas de trabalho de 8 horas diárias, área de roça
dade de saúde de uma população" (p.10), cultivada, etc. Na verdade, estas práticas dificilmente levarão

referindo-se, indiretamente, ao atendimento deficitário do orgão à constituição de unidades de produção autônoma, devido ao grau

encarregado da ~xecução da polItica indigenista. de dependéncia-e imposição de formas prontas que são meramente

A utilização de mão-de-obra científica dispon!vel deveria • introduzidas na comunidade, com o intuito de "integrá-las" rap!
ser estql)elecida com maior frequência, o que por ora vem sendo d! damente a sociedade nacional. A intenção de transformar as popu-

ficultado em relação sobretudo aos antropólogos e cientistas so - lações indígenas em meros agricultores ou pec~aristas não leva

ciais de um modo geral. em consideração a especificidade de seus sistemas de produção'
Mencionamos, de passagem, os projetos desenvolvidos pela prôprios, nem as formas de controle desenvolvidas a partir de~

FUNAI junto às áreas indigenas, ao nos referirmos ao usufruto ex- mesmas enquanto princIpios básicos de auto-determinaçã~.
clus~vo, garantido aos indios por lei, das riquezas existentes n$ Estes prOje~s mencionados constituem-se portanto, na ré-

terras em que habitam. Trata-se agora de elucidarmos aqu~ o con~ plica de um modelo tipicamente capitalista de exploração econô-
to de práticas levadas a efeito - e é neste sentido que não háaes_ mica que vem sendo imposto àquelas sociedades. Isso, na medida
continuidade de objetivos entre a FUNAI e o Ministério do InterjQr em que se constituem na mera remuneração de fatores de produção

- com vistas à aceleração do processo de "integração" e a total ' que a comunidade cede _ terra e trabalho _ como titular do Pa~

submissão das sociedades indIgenas à sociedade nacional (chegand2 mônio Indigena. Estas práticas vêm interferindo sobremaneira em
se inclusive a afirmar, como o Ministro, que a FUNAI teria para ' todo o sistema socio-economico especIfico dos grupos, envolven-
com o Indio o mesmo tipo de atitude que o INCRA tem para com os~ do alterações desastrosas principalmente no sistema de divisão
lonos e o DNOCS para com os irrigantes do Nordeste, ou seja, uma de trabalho operante, tempo e rítmo de trabalho necessário, fOE

precãria assistênciaj mas de distribuição e circulação de bens, impedindo enfim que a
Além dos proJetos de exploração econ6mica desenvolvidos sob economia indlgena possa funcionar e desenvolver-se realmente,de

a responsabilidade do Departamento Geral do Patrimônio IndIgena - acordo com as regras de visão e utilização da terra existentes
'DGPI - que se constituem em 5 de extrativismo de madeira em gran- no interior do grupo indIgena.
de escala, 2 de soja ( todos estes em áreas do sul ), 3 de bovin2
cultura (RR, MT e Bananal), onde os benefIcios que o Indio auf~

re são, além da sua mera utilização enquanto mão-de-obra ass~

lariada dentro de sua própria ter1'"a, a aplicação dos recur
sos oriundos preferencialmente em reinversões nos próprios pr2

jetos, ou em benfeitorias (como edificações) que não correspondem

as reais necessidades da comunidade como um todo, existem cerca
de 36 projetos agr!colas (trigo, soja, milho, arroz, feijão etc.)

e extrativistas (ouro, borracha e castanha), elaborados e dimen 
sionados em caráter eminentemente empresarial pela Asseqsoria de
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(LEITURA DA ATA)

Em discussão a Ata. Aqueles que desejarem

Boas para fazer essa rãpida exposição. Depois assistiremos

os filmes e, em seguida, entraremos no depoimento, com as
mi-

menta.

se filme foi feito pela BBC e a TV de Londres. Como jâ di~

o SR. DEPOENTE (Orlando Vi1las Boas) - Se

nós atentarmos para a pop~lação do mundo naquela epoca,era

bastante representativa a quantidade de índios que aqui vi

viam. Dizem os cronistas, e as estatísticas. tambem,que, em

sera, esse filme ficou altamente caro. Naturalmente nenh~

ma entidade nossa, ou instituição brasileira tinha condi

ções ou estava disposta a dispensar uma importância tão

grande para um documentãrio dessa natureza.E claro q4e e!

sa filmagem foi em longa metragem. Foram feito quatro fil

mes nessa ocasião. Um deles ~ este qde vamos assistir. "Os

ultimos explorados", que vem a ser a tribo que fugiu do homem.

Foi uma tentativa que se fez para a atração dos índios Kre

en-Akarore, das fra1 das da Serra do Cachimbo, às margens do

Rio Peixot~ de Azevedo. Na ocasião em que esses índios se

aproximaram da Base Aerea do Cachimbo preocupado natural

mente com essa aparição e dando-a como se fora uma invasão

ã ârea de segurança do setor da FAB naquela região, o Mini!

terio da Aeronãutica, juntamente com o Ministerio do Inte

rior, deliberaram a atração dos índios Kreen-Akarore.Fomos

destacados para esse trabalho. Iniciamos o trabalho, mas

não tivemos muito êxito. Só conseguimos realmente ter conta,E

to com os índi os Kreen-Akarore uns 4 anos depoi s. Um dos gra!!.

des valores desse filme e mostrar, d'e maneira bem objetiva,

o tipo das nossas"vanguardas de penetração, das nossas va!!.

guardas pioneiras que entram nas áreas indígenas, indi!

criminadamente entram em corltacto com as comunidades, leva,!!

lhões de índios. E uma quantidade bastante significativa,

se lembrarmos que Portugal, naquela e~oca, não teria mais

do que um milhão, ou um milhão e quinhentas mil criaturas.

1500, teríamos no Brasil talvez entre quatro a cinco

do tudo aqui o que constitui a coisa mais negativa no co!!.

tacto de povos de cultura pura, de cultura própria que, de
eerta forma, vivem num perfeito equilíbrio - equilíbrio sR

eial, equilíbrio econômico - e numa fase final, principal

mente no seu aspecto tribal. Vamos ver, logo de início do

filme, quando um diamante e encontrado na área garimpeira

de Barra do Rio das Garças, como s~ festeja o achado desse

diamante. Vamos assistir aos nossos pioneiros,aqueles que

deviam representar a sociedade nacional, aqueles que de

viam ser os nossos mensageiros de paz dentro da ârea ind!

gena, totalmente tumultuados," entrando em contacto e leva!!.

do ao índio, o que já dissemos, aquilo que de mais negatl

vo temos nessa gente desordenada e que, há certo tempo,

quando se iniciou"a expedição Roncador-Xingu, hã 37 anos,

e dela participamos, chamavam-se: os homens sem lei do Br~

si1 Central. Acho, Sr. Presidente, que poderíamos iniciar.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Freitas Nobre)

Vamos assistir aos filmes. Em seguida., passaremos ao depo'

O

Vill as

discuti-

INDIGENISTA ORLftNDO VILLAS BOAS

4~. REUNI~O, REALIZADA EM 25.05.1977

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) -

Condedo a palavra ao Sr. Orlando

DEPOENTE:

perguntas.

são.

discutí-la tem a palavra. Se não hã quem queira

la, coloco-a em votação. Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freitas Nobre)-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Freitas Nobre)

Havendo numero legal, declaro aberta a sessão. A Sra. Se

nhora Secretãria procederã ã leitura da Ata.

Para melhor ordenar os trabalhos, primeiro o nosso Depoe~

te de hoje, Orlando Villas Boas, farã uma rãpida exposição.

Passarã os filmes em seguida e, depois, faremos as pergu~

tas, iniciando pelo Relator e demais integrantes da Comis-

neste· quadro, o território indIgena aparece como condição sine
qua non para a operação çé um sistema Integro, considerando s~

bretudo a afirmação da soberania a auto-deternlinação destes po

vos.

E é devido a todos os fatores aqui apresentados que sugeri
mos a constituição de uma Comissão Permanente de Po!Itica Ind!ge

na nesta Casa, a fim de que as propostas aqui esboçadas possam mr
aprofundadas e constantemente reavaliadas, no sentido de contri 

buir de fato para a preservação das populações indIgenas br~silei

ras, objeto de preocupação e interesse naciona~ e internaciona~

A oportunidade dessa instituição parlamentar é flagrante.
Com efeito, o Sr. Ministro do Interior, bem como o Yreside!!

te da FUNAI, anunciaram em seus proveitosos depoimentos a decisão
de, ã luz da experiência desses anos todos,'proceder ã regulamen
tação de Estatuto do índio e ã reformulação da Fundação Nacional
do índiO, operações que não podem deixar de ser acompanhadas pelo
Poder Legislativo, poder fiscalizador por excelência.

A França talvez não alcançasse dez milhões. Com o ciclo do

pau-brasil, houve a tentativa do preamento do índio e da

filme a que vamos assistir, solicitado pela Comissão, foi

quase todo ocorrido na Região do Xing~. V.Exas. vão estr~

nhar,porque hã algumas legendas em inglês. Na realidade es

A Inglaterra, nada mais do que uns cinco a seis milhões.



Junho de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) - Suplemento Sábado 17 017

sua escravização ao trabalho civilizado; depois veio o ci

c10 da 'cana-de-açucar, com os preamentos e a tentativa de

escravização do indio, principalmente na faixa nordestina,

nos plantios da cana, para mais tarde virem no ciclo do ou

ro, com as expedições de mineração, novas tentativas da u

tilização do indio, como guias nas expedições e para o

trabalho de escravos. Logo em seguida, para que se apre~

sasse mais o desaparecimento dessa gente toda, temos que

nos reportar ãs vilas de Pombal, depois ãs reduções jesui~

ticas no sul do Pais ate o seu esfacelamento, jã na altura

do Seco XVIII. Para que fique bem patente como o indio foi

durante alguma epoca incômodo ao avanço civilizado, podi~

mos lembrar, o que seria uma ilustração ate engraçada, que

D.João VI, por volta de 1815, declarou guerra de extermi

nio aos indios do Vale do Rio Doce. A Provincía de São Pau

10 não ficou atrãs. Declarou guerra de exterminio aos in

~os Kaingang no interior do Estado. Depois disso tudo, em

1923, surge pela primeira vez uma tent&tiva de humanização

do indio brasileiro atraves da palavra de Jose Bonifãcio.

Mesmo assim o indio continuou sendo atacado por todo o in

terior do nosso Pais. Jã no fim do secu10 passado, vimos o

ciclo da borracha. Para proteger o trabalhador brasileiro

daquilo que chamavam a senha do indio, criou-se um serviço

que se chamava Serviço Nàciona1 de Proteção aos Traba1had~

res da Amazônia. Não se pensava em Serviço de Proteção aos

Indios. Ate que a figura extraordinãria - para mim, dentro

do aspecto de humanismo talvez a maior deste Pais - do Ma

rechal Cãndido Mariano da Silva Rondon criou, em 1910, o

Serviço de Proteção aos Indios. O Conselho surgiu alguns ~

nos depois, em 1927. Durante 20 anos tivemos a fase ãurea

do Serviço de Indios, de 1910 a 1930, contando com elemen

tos de maior projeção dentro da Comissão Rondon, com os ir

mãos Horta Barbosa, Stigarribia Manoel Rabe10, Pirineus de

Souza, Amilcar Botelho de Magalhães, Vasconcelos, Boaner

zes, Bezerra Cavalcanti. Essa gente extraordinãria conse

guiu, de fato, que se implantasse o respeito pelo indio

neste Pais. Mas o interior do Brasil foi sendo descoberto

aos poucos. Primeiro a industria extrativa, depois os pi

nheirais do sul. Influencias de fora foram pressionando o

prõprio Serviço de Indios, e ele foi cedendo a muitas des

sas pressões, ate que, em 1967, atraves de um ato do Mini~

tro do Interior daquela epoca, se não me engano o General

Afonso Albuquerque Lima, o Serviço de Proteção aos Indios

foi extinto por corrupção. Um ano depois, foi criada a Fun

dação Nacional do Indio. A Fundação Nacional do Indio vem

procurando reestruturar tudo isso. Responderei sobre ela,

atendendo ã convocação desta Comissão, não como advogado

da FUNAt, nem como representante de quem quer que seja. Sõ

tenho apenas um compromisso; esse compromisso e com o i~

dio. As minhas respostas, e claro, não poderão envolver os

aspectos administrativos. Não avançarão dentro do campo da

burocracia, porque de nada disso eu entendo. Sou essencial

mente um homem de campo. Aquilo que vi, os indios com quem

trabalhamos durante 37 anos - e ainda continuawos na ati

va" porque não fomos aposentados, como se noti ci ou pelos

jornais - farã com que eu responda, com toda a sinceridade,

a todas as perguntas que me forem feitas - e para isso fui

convocado. Por determinação do Presidente da Comissão, v~

mos assistir a um segundo filme. Esse tem duração de 28 mi

'nutos."Atração de uma tribo hostil". Antes de passarmos a

isso, gostaria apenas de dizer o que vem a ser o indio que

nós encontramos.Uma sociedade estãve1, tranqUila,equilibr:

da; uma sociedade que se dã ao luxo de viver sem chefe, o~

de ninguem manda em ninguem e ninguem tem que dar satisf~

ções a quem quer que seja daquilo que faz ou pretende fa

zer. r evidente que se formos fazer uma observação do indio

sobre o aspecto da tecnica, constataremos que ele parou no

tempo e no espaço. Oarco que ele faz hoje ,tal vez os seus a~

tepassados fizessem hã cinco ou dez mil anos.Com certa r~

zão podemos chamã-10s de atrasados. Mas num outro aspecto,

o indio nos dã uma lição extraordinãria, que e o comporta

mento da criatura dentro da sociedade. E, como eu disse, ~

ma sociedade em que ninguem manda em ninguem, e onde não

existe chefe. Aquele que nós chamamos de chefe, porque tran~

ferimos ao indio essa particularidade dos civilizados de

não poderem viver sem ter um chefe imediato, e apenas um

elo de ligação do seu quotidiano, do dia-adia com seu mun

do mitico. E uma sociedade que se dã ao luxo de ter, como

a unica soberana da comunidade, a figura de uma criança. A

criança e que manda. A criança e intocãve1. E intocãve1

pelos pais, e intocãve1 pelos adultos. Não pode nem ser

recriminada, quanto mais agredi da ou batida. Oe manei

ra que uma soc~edade assim, que vem desde o Brasi1-desc~

brimento, e que estã, sem duvida alguma, nos dias de hoje,

ameaçada. Ameaçada não por esse, não por aquele. Ameaçada

por toda a sociedade nacional; ameaçada por uma sociedade

mais forte em contacto com a sociedade mais fraca. Temos ~

brigação de manter essa gente, porque jã e um pàtrimônio

que extravasa do Brasil; e.um patrimônio da prõpria hum~

nidade. E uma cultura que deve ser mantida. E uma obriga

ção do povo brasileiro, atraves de todos os seus setores,

atraves do Municipio, do Estado, da União, atraves do con

curso de todos os Ministerios l! de tudo aquilo que possa r~

presentar uma força na assistência ao nosso indio. Se co~

seguirmos tirar desta Comissão, e o que esperamos que aco~

teça, soluções para que melhor possamos minorar a vida dos

nossos indios ameaçados, estaremos bastante satisfeitos e

de parabens pelos resultados obtidos. Vamos agora ao segu~

do filme. Oepois voltaremos, para responder às perguntas

que forem formuladas.

(PROJEÇAO DO FILME)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freitas Nobre)

Vamos iniciar os trabalhos com referência ao depoimento de

Orlando Vi11as Boas, que virã prestar o compromi~so de pr~
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o SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) - A

cho que o processo de aculturação dos Indios - não de inte

gração, porque não temos nenhum indio integrado no Pais,

temos indios em processo de aculturação - seria assim,como

um movimento para a salvação de sua cultura, proporciona

lhes o estudo bilingUe e orientã-10s no sentido de partici

parem da economia regional. O ideal seria essa participa

ção do indio na economia regional fosse feita atraves do

grupo da comunidade como uma unidade econômica, não se e~

facelando a unidade tribal para que o indio participe indl

vidualmente da economia regional. ( a isso que temos assi~

tido; e temos visto o indio desaparecer nesse processo.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Quer dizer, então, que V.Sa. estã de acordo com a politica

indigenista de emancipação, de integração do indio, da ma

neira como vem sendo feita, lenta e gradual?

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - Co

mo e inexorãvel, inevitãvel - se não for 'hoje, serã daqui

a algum tempo - a participação ou a integração do indio à

sociedade nacional, acho que esta deve ser um processo ba~

tante lento, alem de uma preparação não propriamente do i~

dio, mas da sociedade envolvente que irã entrar em contato

com ele. Temos, de um lado, uma sociedade estãvel e, de o~

tro, uma sociedade ainda tumultuada, que não tem condições

de falar em integração. Precisamos preparar nossas frentes

pioneiras, para que elas possam, de alguma forma, contri

buir com o indio naquilo que ele pode contribuir com a so

ciedade civilizada.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Mesmo sem a quebra dos padrões culturais?

declaração de um indio nessas condições, que foi publicada

pela imprensa ..Perguntado se queria ser emancipado, ele re~

pondeu: Porque? Vou pagar imposto de Renda e dar contas à

Policia? "De maneira que ele prefere continuar sob a tut.!!,

la, porque ele tem uma serie de prerrogativas que, uma vez

emancipado, não mais as terã.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Qual sua opinião sobre a atuação da FUNAI na preparação de~

ses indios? Sua opinião isenta de qualquer - como V.Sa. dis

se no inicio - interesse ou de advogado de quem quer que

seja.

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi~las Boas) - Mes

mo sem a quebra dos padrões culturais. O ideal se~ia esse,

se pudéssemos manter um contato de povo para povo.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Ultimamente, têm sido feitas vãrias acusações à FUNAI, no

sentido de que, em vãrias ãreas indigenas, os indios estão

praticando o vicio da embriaguez, usando bebidas alcoóli

cas. Pela experiencia que V.Sa. tem, de percorrer essas ã

reas, o fato realmente ocorre? E se ocorre, quais as cau

sas?

O

verdade

coletivamente,

O SR. RELATOR (Deputado Uba1do Corrêa)

Quais os reflexos disso para as comunidades indigenas?

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi1las Boas) -

xe. Esse nosso trabalho durarã ate às 13 horas. Se, por hl

põtese, verificarmos que o seu andamento u1trapassarã o te!!!

po estabelecido por mais meia hora ou uma hora, iremos ate

às 14 horas. Se verificarmos que o trabalho vai-se pro10~

gar por ma1S tempo, suspenderemos a sessão para o almoço

e voltaremos. Devo apenas lembrar aos colegas da neces

sidade de que seJamos sinteticos. As indagações dever ser

feitas de tal forma que, o que for desnecessãrio e inútil,

não deve ser evidentemente colocado nas perguntas. Isso não

representa nenhum cerceamento. Mas as exposições que ,em s~

ra1, antecedem às perguntas, muitas vezes desnecessãrias,

dificultam às vezes o prõprio trabalho. O nosso Depoente

de hoje estã com disposição de tambem ser sintetlco.Evide~

temente, se ele necessitar de mais tempo, como aquele que

vai perguntar, terã mais tempo. Vamos tentar fazer aqui um

trabalho um pouco diferente, no sentido de que as pergu~

tas sejam, dentro do possive1, sinteticas, como serão tam

bem as respostas do Depoente. Vou passar ao termo de com

promisso que serã prestado por Orlando Vi1las Boas.

O SR. DEPOENTE (Or1 ando Vi 11 as Boas) - Fa

ço, sob a palavra de honra a promessa de dizer a

do que souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freitas Nobre)-

Acredita V. Sa. que o indi o, i ndi vi dua 1 ou

o SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) - Eu

entendo que a integração do indio à sociedade nacional im

plica o seu desaparecimento como povo. Devemos resguardar

essa gente com toda a sua força cultural, com toda a sua ~

nidade tribal, com todo o seu equilibrio social.

seu esfacelamento. O exemplo nós temos ai patente: inume

ras comunidades indigenas que perderam suas identidades e

estão gravitando em torno de uma sociedade mais forte. Des

se mal.deviamos preservar as comuni dades. hoje, de cul tura

própria procurando para estas, jã no processo aculturati

vo, os remedios melhores para que continuem a participar

realmente da nossa sociedade.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

acabarã por pedir a liberação da tutela da fUNAI?

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - Não

acredito. Muito recentemente tivemos, lembro-me agora,

Estã feito o compromisso. vou passar a palavra ao Relator,

que primeiro farã perguntas ao Depoente.

O SR. RELATDR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Sr. Presidente, Sr. Orlando Vil1as Boas, gostaria, segundo

a orientação da Presidência, de entrar imediatamente no as

sunto. Pergunto a V.Sa., jã que a integração do indio à co

munhão nacional tem sido objeto ultimamente de vãrias cri

ticas, o que V.Sa. entende por integração do indio à comu

nhão nacional?
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o SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) - O

corre, e não em uma comunidade, em dezenas e dezenas delas,

mas em decorrência da mã vizinhança: E essa vizinhança a

que assistimos no filme. Trata-se de uma frente desprepar~

da que leva a bebida alcoólica ã comunidade não como arma

de catequese, mas como de submissão do 1ndio ã vontade do

invasor. Isto porque, depois de determinado tempo, o lndio

se torna facilmente um joguete nas mãos daqueles que estão

invadindo a terra. A bebida alcoólica surge, então, como.

uma arma de submissão do indio ã von.ade daquele que inva

de a terra.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Quer dizer que ocorre, então, nas ãreas controladas pela

FUNAI?

o SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Mas a Funai vem sendo criticada por causa daquela remoção

dos indios Kreen-Akarore.

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - Ai

e outro caso. T~ansferimos os indios Kreen-Akarores, Po!

que eles estavam sendo ameaçados pela sociedade naclonal.O

indio Kreen-Akarore tem uma particularidade sobre a qual,

durante a exibição do filme, falei ao Sr. Presidente. O

rio habitado pelos in~ios Kreen-Akarore - ate hOJe não ha

via sido divulgado; estou fazendo-o agora, porque a ameaça

jã passou - e altamente diamantifero. Uma vez feita a atra

ção' dos indios Kreen-Akarore, ele foi imediatamente invadi

do e, depois, a ãrea passou a ser uma ãrea aberta, cortada

por uma estrada. Por outro lado, a 50 km a norte, tlnhamos

culturas diferentes, passem a ser vizinhos.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Te

Teria V.Sa. alguma sugestão para resolver este problema?

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

e se

nada menos do que um aglomerado de mais de 3 mil pessoas,

trabalhadores desse tipo que os senhores viram aqui, como

vizinhos do indio nos projetos de mineração do Rio Crista

lino. E claro que uma vez atraido o indio, uma vez o indio

jã em paz com o civilizado, a sua ãrea seria totalmente i~

vadida por gente dessa natureza. Tanto aSSlm, e o prejuizo

foi tão grande, que, terminada a atração do indio Kreen-A

karore, um ano depois, de 283 indios, eles estavam reduzi

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) - Acho

reúne. No Xingu mesmo, fizemos uma reunião com 24 chefes

indigenas e, se não me engano, quem presidiu esta reunião

que o indio deve ter plena liberdade de se reunir;

deia estã aumentando e bem melhor. Evita~os que eles des~

parecessem simplesmente, como desapareceriam os Kreen-Aka

rores, se permanecessem às margens do Rio Peixoto de Azev~

do, um rio diamantifero, e às margens de' uma estrada, se

O-SR. RELATOR (Deputado Ubal'do Corrêa)

Ultimamente vem sendo pleiteado que a FUNAI não participe

das reunioes com os indios. Estã o senhor de acordo com e~

se pleito?

dos a 79. O movimento de transferência do indio Kreen-Aka

rore para dentro da ãrea do Parque nacional do Xingu - que

não representou uma violência, porque eles sairam de uma ~

rea amazõnica para outra ãrea amazônica - foi um movimento

de salvação, aliãs, um movimento que não foi impar,que não

foi só, Certa feita, quando estãvos no Xingu, recebemos u

ma visita de missionãrios do Rio Arinos, que nos foram fa

zer um apelo para ver se conseguiamos trazer um grupo de

indios, que eles chamavam de beiços-de-pau, das margens do

Rio Arinos para dentro do Parque, onde havia parentes seus.

E nôs conseguimos então, atraves de aviões da Força Aerea

Brasileira e com o auxilio dos missionãrios daquela ãrea,

trazer p.sses indios, apenas 59, para a ãrea do Xingu onde

eles estão convivendo com parentes seus. Isso jã faz mais

ou menos uns 6 ou 7 anos. Eles vão indo muito bem e a al

foi o próprio Presidente da FUNAI. Acho que as reuniões de~

sa natureza não devem ser feitas à revelia da FUNAI, porque

~ não me engano a BR-116, a Cuiabã-Santarem.

impos-Porem, o controle - devemos reconhecer - e quase

sivel.

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) - O

corre em ãreas controladas ou não pela FUNAI, mesmo em ã

reas que estejam não só sob a orient~ção da FUNAI.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Correa)

Como tambem pelas missões religiosas?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Co

mo tambem nas missões religiosas, porque e incontrolãvel.

Nem a missão, nem a FUNAI podem contralor esse con.t.acto in

discriminado dessas frentes despreparadas com a frente in

digena.

ria, mas seriam medidas que fogem da prõpria Fundação. Se

ria a proibição de venda de bebidas alcoolicas nas proximi

dades das ãreas indigenas, o que fugiria do controle ofi

cial da Fundação Nacional do !ndio. Mas haveria um result~

do extraordinãrio, se nas areas situadas nas proxlmidades

das ãreas indígenas, não fosse permitido o estabelecimento

de botequins, de armazens onde se venda bebida alcoõlica.

O SR. RELATUR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Alguns defendem a tese de concentrar os indios em grandes

ãreas, facilitando, desse modo, a asslstência e o desenvo~

vlmento. O que pensa V.~a. dessa ideia?

O SR. DEPO~NTE (Orlando Villas Boas) - Pe~

so que isso e totalmente 1mpossfvel, porque tirar indios

de suas ãreas tradicionais, dos seus haDitats quase secul~

res, para os reunir numa sõ ãrea, não seria possível. ,Pri

meiro, porque hã o choque na transferência e, segundo, p~

la dlficuldade de acomodaçáo de indios de estãgios de cu~

tura, de traços de cultura totalmente diferentes. O indio

e um supersticioso em potencial. Qualquer outro indio es

tranho, que venha conviver numa ãrea próxima representa

sempre um feitiço que estã chegando. De maneira que serã

muito dificil fazer com que indios de tipos diferentes, de
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porque ela é o órgão responsãvel. Quem tem de prestar con

tas ã Nação do que se faz ao índio é a FUNAI.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - A-

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - To

das as missões tém condições de prestar essa assistência.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Mesmo i~dependentemente da FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - In

dependentemente da FUNAI, mas de acordo com os estatutos n,2.

vos - de 1974 - a reforma que transitou pela Câmara, todo

e qualquer organismo que venha a trabalhar com o índio tem

que receber assisténcia, orientação e, de certa forma, atê

fiscalização da FUNAI. Isto está patente no estatuto e o

estatuto é lei. E não hã como se contrariar isto.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - E'

freqUente os jornais publicarem opiniões sobre a vincula

ção da FUNAI. Muitos acham que ela, vinculada ã Presidé~

cia da República, teria maior autonomia, pois é incompatI

vel a sua vinculaçãó com o Ministério do Interior. Poderia

V.Sa. dar uma opinião a este respeito?

tenhamcredita V.Sa. que essas missões, individualmente,

capacidade para prestar assisténcia ao índio?

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - Pos

so, sim. Seria uma opinião muito pessoal. O velho Serviço

de Proteção aos Indios jã pertenceu ao Ministério da Guer

ra e não deu certo. Foi para o Ministêrio da Agricultura

e ficou marginalizado abaixo do Instituto do Pinho, da Ma

deira de todos os demais Institutos daquele Ministério.Pa~

sarnas para o Ministério do Interior. O que houve? Embora

os índios sejam povos restritos, as suas necessidades são

as mesmas do povo extenso, do povo brasileiro, em todos os

ra.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Não

podem ser feitas, porque a FUNAI é a responsável, é tuto-

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Acho

que devem ser feitas sim, mas com a presença da FUNAI.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corréa) - Não

deviam ser feitas ã revelia da FUNAI, não é?

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) - A FQ

NAI fez esta nossa, em Aquidauana, juntamente com a Diocese

de Corumbã, a qual teve um resultàdo extraordinário; fez u

ma outra em Aquidauana, com a presença de missionários tam

bêm da Missão Anchieta, e os resultados ~oram muito bons.

Mas estavam presentes: FUNAI, autoridade do Município e Mis

sões Religiosas que atuavam junto ao índio naquela ãrea. Os

resultados foram bons. Quanto a essas outras reuniões, das

quais tenho tido conhecimento pelos jornais - e aqui cabe

uma censura muito grande ã FUNAI, pela não permissão - não

me consta, como Conselheiro da FUNAI, que ela tenha sido

convidada a participar de reuniões dessa natureza.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - ~-

, • o senhor que essas reuniões realmente não deviam ser

feitas?

O SR. RELATOR (Deputado Uba 1do Conêa) - V.

Sa. mencionou essas reuniões, inclusive entrosadas com al

a FUNAI é a responsãvel, é a tutora; o índio é um tutelado

perante as leis. A União exerce essa tutela através de um

organismo oficial; tudo o que se fizer com o índio - acho ou

- deve ser do conhecimento e com a concordânci a do õrgão re~

ponsãvel, porque temos visto reuniões pelos jornais.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corréa) - A

FUNAI tem feito essas reuniões?

gumas missões religiosas. O que acha V.Sa. do trabalho des

sas missões religiosas?

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - Acho

que todas elas tiveram sua época boa. Algumas agem de ma

neira muito eficiente com relação ao índio, mas se elas e

a FUNAI pudessem dar-se os braços, iriam fazer muito mais

do que estão fazendo pelo índio. E preciso - e não sei se

ê esse o ponto de vista do Presidente da FUNAI - abrir exa

tamente as 'fronteiras da Fundação para que todos os org~

nismos e missões, católicas ou não. Temos 53 missões reli

giosas no Brasil atuando junto ao índio. São 32 não catõli

cas e 21 católicas. Se essas 53 missões, decrubadas todas

as arestas que vemos pelos jornais, dessem os braços ã FU

NAI e se motivãssemos também as forças do Estado e do Muni

cípio, teríamos atingido um ponto de salvação do nosso ín

dio.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Mas as missões estão sempre atuando de acordo com a FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) - Cl~

ro. Tem que, ser de acordo com a FUNAI, atendendo ã FUNAI,

sentidos. Não vai aqui nenhuma crítica ao'Ministério do I~

terior. Aliás, ryo momento, e ate louvável a posição que o

Ministério do Interior vem mantendo com relação ã FUNAI.H,2.

je já não se fala mais em integração agressiva do índio ã

sociedade nacional. O prõprio Ministério tem defendido e~

se processo integrativo a longo prazo. Mas acho que se de~

semos ao índio uma Secretaria ligada a um dos Gabinetes da

Presidência da República, estaríamos dando não só interna

,mento! como no estranteiro, a impressão de que o índio es

tã sendo assistido diretamente pelo Presidente da Repúbli

ca. Seria, assim, um Presidente tomando conta de dois po

vos: com povo extenso, o brasileiro, e uma minoria étnica,

a d'js índi os.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Fiz esta pergunta a V.Sa. porque, há poucos dias, li arti

go defendendo essa tese. Pedi a opinião de V.Sa.porque re

almente é a autoridade indicada.

O SR. DEPOENTE (Orlando Vil1as Boas) - Daí

se vê que não estou inovando nada.
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fermagem, no enfermeiro, mas no atendente de ambulatório.

Temos uma carência de 70 a SO atendentes.

FUNAI as tem sob controle, mas precariamente. Sem pessoal

especializado, conduzem-se de uma maneira muito precãria.

Precisariam ser preenchidas essas vagas.

o SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - I~

to explica o fato de muitas reservas indígenas não estarem

ainda sob o controle da FUNAI, não e?

o SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Li

tambem, há poucos dias, críticas quanto ã falta de pessoal

em áreas indígenas. Confirma V.Sa. essas críticas?

o SR. DEPOENTE (Orl ando Vill as Boas) - Sim,

há uma falta enorme. A FUNAI tem uma carência muito grande

de trabalhadores de campo, de indigenistas. Hoje, a FUNAI,

para admitir um candidato numa ãrea indígena, exige curso,

certo grau de instrução, o psicotecnico e um estãgio. Sei

disso,_ porque a nossa ãrea, a do Xingu, era utilizada fo!.

o SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - A

malmente pela FUNAI para os estãgios desses indigenistas

que mais tarde, eram lotados em áreas distantes. O que vi

mos ê que tod? esse process?, toda essa escolha muitas ve

zes redundava em prejuízos enormes, porque se perdia um a

no preparando um rapaz, um candidato, para um trabalho no

i nteri or, mas aqui loque ,nós, às vezes, pensamos que seja

poesia ou melancolioa do sertão, o isolamento, o "AMOK" e

uma realidade. E a fuga ê muito grande. Todos os anos são

abertas e preenchidas 30 a 40 vagas. Depois de um determi

nado período, cinco a seis meses, assistimos ao retorno de

mais da metade dos candidatos. Isto tem causado um prejuí

zo muito grande, porque os claros vão sendo mantidos.Hoje,

se não me engano, a FUNAI deve estar' com a necessidade u!.

gente de, pelo menos, mais uns quarenta indigenistas para

as suas ãreas do interior. A FUNAI não pode surgir com um

meio de emprego para uma criatura que queira trabalhar no

interior. Essa pessoa precisa ser um pouco motivada, preci

sa, na realidade, empolgar-se pelo tipo de trabalho que,
vai realizar. E isso não e fãcil de encontrar, porque, nos

exames escritos, isto não fica revelado.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Sr. Presidente, estou satisfeito. Conforme me faculta o

estatuto, se houver necessidade, no final, ainda indagarei

alguma coisa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freitas Nobre)-

Dou a palavra ao segundo orador inscrito, Deputado Antônio

Pontes, para formular as suas perguntas.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - Sr. Presi

dente, em primeiro lugar, quero prestar minha homenagem aos

irmãos Villas Boas pelo magnífico trabalho que' vêm reali

zando pela causa indígena. Sr. Orlando Villas Boas,como di

retor do Parque Nacional do Xingu, teria V.Sa. sido consul

tado a respeito do traçado da BR-OSO?

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) - Não.

Não fomos consultados. Se tivessemos sido consultados, na

epoca, faríamos o que fizemos posteriormente: protestaría

mos contra essa estrada.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - O General

Ismarth, falando na Assembleia Legislativa de Mato Grosso,

disse que o traçado mudou inesperadamente. A FUNAI não foi

consultada em assunto tão importante?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Re-

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Os

males ficaram patentes. Não vou discutir, aqui o ponto de

almente, o traçado foi repentinamente modificado. O traç~

do antigo faria com que esse projeto saltasse ã margem e~

quer da do Xingu, abaixo da Cachoeira de Von Martius uma

com relação ã estrada foi o de que ela realmente trouxe m!

les incontãveis ao índio. Esfacelou a aldeia e criou obstã

culos enormes. Uma parte dessa aldeia nas proximidades da

quero

vista

tambem

SUDECOO SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - A

vista do Sr. Bandeira de,Melo na sua gestão, e nem

volta~ a críticas do passado, mas o nosso ponto de

área mais propícia para a estrada e mais propícia

no salto sobre o rio.

tem algo a ver nessa mudança de diretrizes da BR-OaO?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas)-Creio

que a SUDECO, àquela epoca, devia ter, sim, algo a ver com

isso, porque a estrada foi aberta pela SUDECO.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - O General

Bandeira de Melo mais de uma vez afirmou que a estrada não

iria trazer problema algum para os índios. Quais os males

que V.Sa. acredita tenham advindo dessa estrada?

o SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - No

Escritório de São Paulo, um escritório pequeno de represe~

tação do Parque Nacional do Xingu, quando lã se abrem va-

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Era justamente isto que ia perguntar a V.Sa. Daí, talvez,

por que, hoje, como V.Sa. acabou de explicar, existe o cui

dado da FUNAI em preparar os candidatos, a fazer essa se

rie de exames.

gas, vejo os funcionãrio~ do escritório lutarem com essas

dificuldades. Tambem atraves das publicações da imprensa

tenho conhecimento disso. Exige-se o Curso colegial. O ca~

didato e submetido a um teste. Aprovado nesse teste,faz e

xame psicotecnico; aprovado, eles são enviados a Brasília

e aqui fazem um estãgio, se não me engano de 40 ou 60 dias.

Terminado esse estãgio, aqueles que forem aprovados são e~

caminhados à~ ãreas indígenas para um estãgio. Aí e que fa

rão o estágio. Se o processo adaptativo der resultado, se

a criatura realmente se adaptar às condições do sertão, en

tão, ela,serã nomeada para um dos postos distantes. Mas,no

momento, a FUNAI está carente, e não apenas disto. Tambem

somos carentes de professores e atendentes. A mesma coisa

acontece com o atendente. Já não se fala,no auxiliar de e~
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estrada partiu para a parte norte e a outra foi internada

no Parque.

o SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - O General

Bandeira de Melo não poderia ter impedido essa profanação

do Parque pela BR-OSO?

O SR. DEPOENTE {Orlando Villas Boas)-Creio

que sim, e posso lembar um caso recentíssimo.Na semana pa~

sada, quando estive em Brasília, tive conhecimento de que

uma estrada que estava se aproximando da Ilha do Bananal ti

nha em seu projeto saltar o rio Araguaia, atingir a BR-OSO

e novamente cortar o Parque entre as duas concentrações, a

do norte e a do sul. Tendo conhecimento disto, levei imedi

atamente o fato ao conhecimento do Presidente da Fundação

Nacional do Indio, que formaltzou um protesto. Isto foi hã

uns quatro dias, e jã fomos cientificados - não sei se is-

to vai ser mantido - de que essa estrada vai morrer na I

lha do Bananal. Isso não trarã prejuízo nenhum ao processo

de desenvolvimento do nosso Centro-Oeste, porque essa ãrea

jã estã ~ortada por estradas. Mas jã recebemos a comunic~

ção de que a estrada ficarã às margens do Rio Araguaia, no

seu braço norte, e subirã Araguaia acima.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - Diante da

~a a Hiléia Amazônica. A intenção era guardar para o Bra

sil futuro um testemunho do Brasil descobrimento, jã 1ue

todos os grandes rios brasileiros vêm sendo descaracteriz~

dos pela indústria extrativa, e nenhum deles guarda mais

essa perspectiva de se reservar a fauna e a flora do Bra

sil Central e, ao mesmo tempo, Hilêia Amazônica. O Parque

Nacional do Xingu tinha toda essa perspectiva. O corte da

BR-OSO tirou toda a representação da Hiléia Amazônica do

Parque do Xingu. Mas com essa ligação que se pretende fa

zer com a margem esquerda, ligando a Cachoeira de Von Ma~

tins e a Reserva Jarina ao Parque, nôs, de certa f~rma,re~

tabelecemos, em parte, essa unidade representativa que se

rã, para o Brasil de amanhã, um testemunho do Brasil prim~

tivo.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - O General

Frederico Rondon afirmou que o Parque do Xingu é um caso

de segurança nacional. O parque ~ outras ãreas indígenas

OOOSituem um perigo para o País? Se isto tiver fundamento,

que segurança terã o índio?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Mas

não sei em que sentido poderia ser a crítica do General.

Não compreendo a crítica que podia ser feita. V.Exa. pode-

ria esclarecer-me?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - No

Xingu? Sô se for um hotel secreto, invisível, porque não co

nheço nenhum hotel. Sõ existem os ranchos e as casas que

nôs fizemos.

O SR. DEPUTADO ANTO~IO PONTES - Seria o

Parque do Xingu considerado como ãrea de segurança· nacio

nal? Haveria algum perigo?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Cl~

ro, deve ser uma ãrea de preservação com os fundamentos que

jã expusemos. Não corre nenhum perigo, claro.

O SR. DEPUTADO ANTÕNIO PONTES - Também cons

resposta de V.Sa., perguntamos, então, pôr que não se imp~

diu a construção dessa estrada?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Daí

se deduz, naturalmente, que a FUNAI na época estava de a

cordo.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - Consta que

não sô toda a ãrea do Parque esta- titulada, mas hã real

mente fazendas montadas, invadindo a ãrea do Parque. Quais

'as medidas tomadas?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - A

ãrea mutilada, desmembrada do Parque tem B300 quilômetros

quadrados a norte. Ela foi considerada, mais tarde, por d~

ereto da Presidênéia da República, como ãrea interditada.

Essa ãrea interditada fugiu da vigilãncia da FUNAI.Não sei

qual seria o organismo que poderia manter essa interdição,

ta que no Parque Xingu existe um hotel que serã

para turi smo.

util i zado

se seria o IBDf, se seria a Polícia Federal, não sei. Sei

que ela fugiu ao controle da FUNAI. No momento, a ãrea da

margem direita, que vai da BR-OSO ã Cachoeira de Von Mar

tius, que é exatamente a ãrea desmembrada do Parque, vem

sendo invadida. A margem esquerda,por ser de permanência do

índio, estã sendo respeitada. A FUNAI apresentou um proj~

to e assinou ontem um termo de compromisso de medição da

margem esquerda ligando a Reserva do Jarina aos limites do

Parque da BR-OBD. Convêm lembrar que o Parque Nacional do

Xingu - Jã OUVl e li comentãrios de muita gente sobre a

sua extensão - tinha dois objetivos: primeiro, a preserv~

ção de culturas prõprias, puras, de índios; segundo a pr~

servação da fauna e da flora. No Parque estã localizado o

último grande rio'brasileiro, que, sai de uma fauna e de

umá flora em transição - Brasil Central - Brasil Sul - p~

O SR. DEPUTADO ANTÕNIO PONTES - A integra

ção e a emancipação são palavras muito do gosto do Sr.Mini~

tro do Interior. Para que o Governo não se sentisse frustra

do, conforme afirmou o Ministro do Interior, quais seriam

os grupos indígenas, na sua opinião, que poderiam ser inte

grados ainda neste Governo?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Não

acredito que tenhamos um sô grupo que possa ser integrado

ã sociedade nacional, porque aculturar é assimilar traços

de uma cultura estr~nha ã sua prôpria cultura. Integrar s~

ria a substituição total de valores, seria a quebra das nor

mas tradicionais do índio, do seu mundo mítico, da sua org~

nização social e da sua organização econômica. Acho que, na

quebra desses valores, o índio desapareceria como povo. En-
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tão não seria integrado, seria marginalizado. De maneira

que não acredito que tenha um só indio em condições de ser

integralio.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - Há poucos

dias, numa entrevista, V.Sa. disse que a FUNAI é como mari

do traído: ê o ultimo a saber. Isto vem de uma falha ine

rente ao órgão ou de falhas humanas? Falta de recursos fi

nanceiros? Como seria possível por a FUNAI a serviço real

das populações indígenas?

o SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - A

raso Sem duvida alguma, o índio constitui um problema so

cial de alta importância e, para responder ou ter uma li

nha ideal neste sentido, teríamos que consultar os antrop§

lagos, com experiência de campo, teríamos que consultar u-

ma sêrie de fatores que nos dessem a melhor indicação. Mas

acho bom todo esforço que pudermos fazer no sentido de man

ter o indio com toda sua unidade tribal, com todas suas ca

racterísticas de povo, atê que tenhamos nas ãreas limítr~

fes das ãreas indigenas, uma representação da nossa saci!

dade mais preparada para entrar em contato com o indio.Não

a FUNAI não promoveu cursos para formar novos técnicos in

minha intenção, quando disse isto, e realmente afirmo ag~

ra, e que, no processo de abertura de estradas pelo nosso

interior, a FUNAI não ê consultada, nem ê alertada; ela é

chamada quando o conflito já está estabelecido, se porven

tura esta estrada corta a área indígena. Então é uma ques

tão do marido traído, ê a ultima a saber e tem que sair em

socorra daquilo que está sendo ameaçado.

contato com a civilização, com a nossa sociedade, mas nós

é que temos que nos preparar para isto.

desta pergunta, Sr. Orlando, se prende exatamente aos obj!

tivos desta Comissão, porque evidentemente que esta COmi!

são se propos a estudar, juntamente com os entendidos da

materia, os caminhos melhores para que se possa realmente

apresentar uma solução para o problema do índio de um modo

em

razãoo SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - A

seria o indio que deveria estar preparado para entrar

1976,O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - Em

digenistas, porque não tinha verbas para contratá-los em geral,.. Daí a razão de nossa pergunta, porque respeitamos
1977. L090, a FUNAI não tem recursos para preparar homens.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - São

verbas específicas, e ê claro que a FUNAI luta com carên

cia de maiores recursos financeiros.

Que fazer? Mais verbas? Ou onde estão sen~o gastas

verbas?

estas
o conhecimento de V.Sa. e sua convivência com o problema do

índio neste Pais. Por isso mesmo julgo muito importante sua

pres~nça nesta oportunidade e as sugestões que possam ser

apresentadas a esta Comissão, para que ela, no final, apr!

sente um resultado favorável ã causa que ê do índio.

D SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Por

Sa. 9ue o General Bandeira de Melo criou uma maneira mais

rãpida e eficiente ~ extinguir o fndio. Poderia V.Sa. jU!

tificar esta afirmativa, mostrando cpmo funcionou a FUNAI

meu lado, acho que a pergunta foi mais do que oportuna,po~

que volto e reitero aquilo que jã disse de início, hã ne

cessidade da união de todos os esforços a favor do índio,~

O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - Disse V.

traves de todos os setores: FUNAI missões, FUNAI municí

O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - Gostaría-

avançaria um pouco o terreno, se tivesse n~ bolso a solu-

te atendido como deveria ser. Discordamos da administração

do Sr. Bandeira de Melo, durante todo o tempo em que ele

esteve lá.

mos que V.Sa., em linhas gerais, nos dissesse quais são os

caminhos que devem ser perseguidos para se encontrar a 'sQ.

lução do problema indígena.

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) - Eu

movimentores, para que haja melhores perspectivas neste

s~lvatõrio do nosso índio.

pio. FUNAI Estado, FUNAI União, atravês de recursos mai~

(ASSUME A PRESIDENCIA O SR. RELATOR, DEPUTA
DO UBALDO CORREA)

/ O SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - Quero,em dois

mi~tcrs apenas, lembrar a importãncia da sua presença aqui
porque, embora Conselheiro da FUNAI, e o homem que se tem
revelado independente nas manifestações que tem feito segui

damente. Esta Comissão não vai medir esforços de defesa do
índio. Sejam quais forem os ~acrifícios, sejam quais forem

as dificuldades, esta Comissão vai dar ao Brasil e ao mun
do - porque o mundo estã interessado no nosso índio - uma
lição de trabalho, de coragem, de a~iduidade e de intere!
se. A primeira ,pergunta, que fária ao Depoente, e com refe
rência ao problema da seleção de funcionários da FUNAI. A

preocup'ação não seria apenas formal e burocrática, mas tam
bem em relação ã formação moral do funcionário, tendo em

vista o contato que ele vai ter com o índio. Como poderia
a FUNAI realizar essa seleção, tendo em vista os aspectos

morais que envolvem a escolha do servidor?

O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - Sr. Presi

dente, dou-me por satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freitas Nobre) 

Como vou fazer perguntas, passo a Presidência ao Sr. Rel~

toro

ho

to~

outras áreas, onde o índio não era realmen

na gestão do General Bandeira de Melo, a ponto de se

nar um órgão de extinção rápida e eficiente do índio?

ção para um problema social que se modifica a cada 24

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Is

to dissemos numa ocasião em que o Presidente da FUNAI, Ge

neral Bandeira de Melo, numa de suas entrevistas aos jo~

nais disse: ·0 Parque Nacional do Xingu é para inglês ver~

Isto, partindo de um Presidente do próprio organismo, nos

deixou bastante constrangidos. Acho que ir contra uma re

serva, seja ela qual for, mas que tenha por propósito re!

guardar o índio do cantata com a frente despreparada e sem

pre salutar e estranhamos a atitude com relação não sõ ao

Parque, como
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psicotecnico. Mas isto tambem nunca dã o resultado na exte~

o SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - Com referen

o SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Sem

duvida alguma isto constitui uma das maiores preocupações,

e e exataménte isto que não se pode apurar num exame como

os que têm sido feitos. Espera-se que se consiga, de certa

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - V~

ja, Deputado, que tem constituído uma preocupação muito gra~

de nas missões religiosas o sentido de dar ao índio, hoje,

uma assistência fora da catequese religiosa. Se não me eng~

jornal istas,Dia do Tndio, em São Paulo, na presença de

tui sempre objeto de crítica - como agora aconteceu - qua~

do os índios da ãrea de Arariba, de Vanuire no festejo do

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Pe~

so que seja um problema muito serio, o mais difícil e qua

se que impossível de solucionar. Porque depende da educa

ção dessa gente que, de certa forma, represehta a socieda-

muito bom a gente saber que a preocupação, hoje, de algu

mas missões - algumas, não todas - e dar atenção, assiste~

cia ao índio, sem a preocupação da catequese religiosa.

O SR. DEPUTADD FREITAS NDBRE - ~ possível

defender o índio contra o que o Sr. chamou ainda hã pouco

"a mã vizinhança do invasor"?

de brasileira é que vem a ser os nossos vanguardeiros, as

nossas frentes de penetração, as nossas frentes pioneiras-

a possibilidade do reexame de abertura de estradas que co~

tem ãreas indígenas ou que isso se faça com consulta não

apenas à FUNAI, mas ãs entidades assistenciais e defens~

ras do índio.

dançavam com penas de galinha. Isto constituiu algo jocoso

para os documentaristas, que não atentaram que aquilo re

presenta um esforço extraordinãrlo, que e a volta ãs suas

raízes culturais. Como não existe pena de arara, de gavião

e de outras aves, eles lançam mão da pena de galinha, mas

e um esforço, sem duvida alguma elogiãvel, a sua volta às

raízes culturais. Isso e extraordinãrio. De maneira que e

totalmente despreparadas.

O SR. DEPUTADD FREITAS NOBRE - Poderíamos,

quem sabe, nas conclusões da Comissão, reclamar do Governo

mis-

exame

catequese

forma, conhecer a tendência do candidato atraves do

no existe até um Conselho por parte da CNBB aos seus

são e da maneira que se pretende. ~ muito difícil conhecer

a índole do candidato, a não ser depois de uma convivencia,

que leva algum tempo. Isso tem mostrado que, muitas vezes,

o candidato, excelente nas suas provas, com excelente resul

ta do psicotecnico, tenha-se revelado, mais tarde,um mau fun

cionãrio e tenha sido dispensado. Isso vai fazendo com que

a FUNAI, alem de encontrar dificuldade na seleção de pes

soal, vã perdendo cada vez mais tempo, porque a vaga conti

nua aberta.

cia ao problema do respeito às tradições religiosas, cultu

rais e folclõricas do índio, tem ocorrido, às vezes,por pa~

te de funcionãrios ou por parte ate de algumas missões reli

giosas, verdadeiros ataques a essas tradi~ões. Como procu

rar preservã-las, assegurando que tanto essas entidades as

sistenciais quanto a FUNAI respeitem àquelas tradições fol

clõricas, culturais e religiosas do índio?

sionãrios no sentido de que deixem de lado a

as principais necessidades ou reivindicações dos grupos in

dígenas?

lho Nacional dos Bispos do Brasil.

O SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - Quais seriam

Srs., em algumas missões religiosas, essa intenção a esse

propõsito são tão latente que a Missão Anchieta, por exe~

com o índio tendo o curso de Antropologia. De maneira que

temos lã excelentes colaboradores do índio. ~ preciso que

haja o maior entrosamento com a FUNAI. Mas, sem duvida al-

estradamente modificado, sem prejuízo. Depois, se e uma

que sim, principalmente consulta. Porque, quando a estra

da for imprescindível, o. corte, penso que a FUNAI não se

oporão Pelo contrãrio, deve constituir vanguarda desenvol

ver todo o trabalho de proteção do índio que existir den

tro da estrada. Hã outras, cujo traçado pode ser perfeit~

O SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - ~om referên

de penetração, se é uma estrada para.levar o desenvolvime~

to, quanto mais longa ela for, melhor.

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vill as Boas) - Acho

cia ao problema da saúde, da assistencia medica e odontolõ

gica, tive oportunidade de ir, por conta prõpria, ao Amaz~

nas, ao Parã, a Rondônia, ao Amapã. Em Rondônia, por exem

pló, assisti a populações - algumas ate resquícios de tri

bos - atravessarem o rio para ir receber assistência médi

ca na Bolívia.Eu perguntaria se não hã dentre essas neces-

ãs

àquilo

Canse

em contatoplo, sõ permite que seus missionãrios entrem

vezes, funcionãrios que realmente não correspondem

guma, isso jã constitui uma preocupação do prõprio

religiosa e olhem mais para o índio fíS1CO. Temos,

que a FUNAI gostaria que fossem no que diz respeito à cul

tura do índio, à criatura do índio. Mas o mau funcionãrio

e algo muito difícil. Sõ o tempo é que vai indicando e prQ
porcionando meios para que eles sejam afastados. Vejam os

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Po

demos dividir nossos índios em: índio de cultura pura e ín

índio em processo de aCUlturação, o desenvolvimento de prQ

jetos econômicos de forma que eles possam participar da e

conomia regional, mas sem perigo do comprometimento dos

últimos resquícios tribais que tenham. O Sr. vê que consti

ou odontolõgi ca não apenas num parque, como o Parque do Xi~

gu, mas alcançando outros agrupamentos.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - ~

claro que hã muito a desejar ainda nesse particular. Mas o

prõprio Ministério da Saúde jã tem uma equipe que estã el~

borando estudos no sentido de estender às regiões mais lo~

dio aculturado, ou em processo de aculturação. Quanto ao

sidad~s a estruturação de um plano de assistência medica
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não vê um risco na transformação dos parques em centros de

turismo e diversão de visitantes?

gínquas a assistência mêdica. O Parque do Xingu surge, aí,

como algo mais ou menos privilegiado. Vjmos mantendo des

de 1966 um convênio com a Escola Paulista de Medicina, e

O SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - O Depoente

daquela Escola e do Hospital São Paulo dentro dessas ãrea~

Em outros setores tambem. Por exemplo, está sendo feito um

convênio com o setor de odontologia de São Paulo, não só

com a Escola Paulista mas com a Faculdade de Odontologia de

São Paulo. A mesma coisa estã sendo feita em Bauru, com r~

1ação aos postos do interior de São Paulo. A FUNAI mantem,

no sul de Mato Grosso - parece-me, com recursos da própria

entidade - um hosplta1 para atendimento a casos de tuberc~

10se, trabalho entregue, não sei se a uma missionária; sei

que ê uma mulher altamente dedicada e que tem obtido resu1

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - Vejo

e com alta preocupação. O Parque Nacional do Xingu, por e

xemplo, sempre foi aberto a pesquisadores e a visitas ofi

ciais. Mas não aberto indiscriminadamente a todo tipo de vi

sita turística. Acho que isso e totalmente negativo para o

índio. Eu fui um dos que batalhou contra a construção do

Hotel da Ilha do Bananal, porque estãvamos transformando o

Carajã em objeto de turismo. Mas isso foi nos idos de 1960,

reser'{as in

nega-

construção

dígenas em atração turística e algo totalmente

tivo.

portanto, hã 17 anos. Nós nos batemos contra a

desse hotel. Acho que transformar parques ou

enfermeirostemos constantemente a presença de medicos e

assistência com a presença da FUNAI. Apesar do constrangimento que

indígenas
tadQs extraordinãrios. Mas, temos grandes esperanças

que essa Comissão do Ministerio da Saude chegue em

a uma maneira mais fãci1, mais real de levar

de

breve

O SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - Fez o

ente referência a uma reunião de 24 chefes

DepE.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - E-

não, voces tem outras armas; não precisam chegar a esse

possa ter ocorrido, com a presença da FUNAI, e os 24

chefes indígenas, eu perguntaria o que reivindicaram es

ses chefes indígenas.

FUNAI assistiu e, com a qual, queira, ou não queira, teve

de concordar. Era uma reunião quase que militar. Diziam o

seguint'e: "Quando o primeiro trator, o primeiro civilizado

entrar em nossa ãrea para medir terras ou qualquer outro

movimento que não seja daque~es que realmente estão junto

conosco, vamos nos reunir e expulsar. Vamos, primeiro, 1u-

da

matar

1es fizeram um pacto, entre eles, a que o Presidente

tar, matar" ... Aí nós intervimos e dissemos: Não,
V.Exa. um aparte?

O SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - Pois não.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - Permita-me

medica ao nosso interior. A FUNAI mantêm uns grupos volan

tes de medicina; mas e muito difícil tambem arranjar um m~

dico para se radicar dentro dessa área. Lembro-me, desde o

tempo da velha expedição Xingu, de Roncador - de que os m~

dicos a tal se recusavam, porque, diziam. "nós vamos pas

sar a ser medicas-assistentes de um agrupamento restrito

Isto deixa de ser interessante". O processo - o único

tem de ser o dos volantes de medicina. A FUNAI tem em a1g~

mas localidades esses volantes de medicina.

aparte, para colaborar com a pergunta que V.Exa. formulou

ao Sr. Vi11as Boas, com relação ã travessia dos índios p~

ra o exterior. Nós tivemos tambem informações, quando vi~

jãvamos no Oiapoque, em Município de nosso Território, de

que muitas tribos indígenas, por falta de apoio e de assi~

tência, estariam atravessando o rio para a Guiana Francesa.

Daí se conclui, eminente Deputado, que hã necessidade, evl

dentemente, como bem expõs o Sr. Orlando Vi11as Boas do a

poio decisivo da FUNAI em relação a esse problema, sobret~

do de fronteira.

ponto. Foi quando o índio Cajabi, que e muito conhecido,

disse: "Mas, não hã perspectiva de se fazer atração de cl

vi1izados, porque, quando fomos atrair o civilizado no Rio

São Manoel, tivemos de cortar o pescoço de 9, ate que che

gou um decimo cordato". Eles não vão chegar a esse ponto,

mas o resultado positivo da reunião foi, primeiro, um as

pecto político, que queríamos fazer dos agrupamentos do

Sul com os agrupamentos do Norte. Isso deu um bom resulta

do. r uma certa união, no sentido da defesa da terra comum

O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - Pedi um

entre eles.

O SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - Fez ainda

O SR. OEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Eu

diria o seguinte: hã quem diga que o índio sai e atraves
sa ... Primeiro, nós vamos considerar que o índio e am~

rindio. Ele não preclsa de passaporte para passar afrontei
ra, toda a terra e dele. Hã quem diga que o salto que ele
dá para as Guianas não e atraz de assistência medica: e dl
rigido para outras finalidades porque, uma vez o índio e um
amerendio, ele não tem de prestar contas a quem quer que s~

'ja da carga que ele leva e da carga que traz. Temos índios
da fronteira que falam ho1andes, falam inglês, falam muito
mala português. De maneira que, às vezes, o índio e utili
zado para o salto da fronteira, a serviço de pessoas não

bem inLencionadas.

o Depoente uma referência ao conhecimento da FUNAI dessas

reuniões. A minha duvida e a seguinte: estarão as autorid~

des, ãs vezes, confundindo conhecimento com participação?

Porque pode a FUNAI ter conhecimento mas, se ela ficar pr~

sidindo, assessorando a reunião dos chefes de tribos, dos

caciques etc., cria realmente um constrangimento.

O SR. DEPOENTE (Orlando Vil1as Boas) - Es-

ta, do Xingu, foi mais uma questão de novidade, porque era

a primeira vez que se fazia - aliás, a segunda. A primeira

reunião de que eu tenho notícia foi feita no Vale do Oripo

nano Mas a segunda foi a nossa, e a nossa intenção, como
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O SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - Tem conheci

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vill as Boas) - Não

mento, o Depoente, de excessos, de abusos praticados por

funcionãrios da FUNAI contra os indios?

vem se preocupar mais, principalmente no Sul, com relação

aos funcionãrios que estão em contato com o indio.Numa via

vê nada: nunca se viu uma critica: elas são todas excele~

tes? Só a FUNAI, por ser um órgão do Governo, deve ser vul

nerãvel a crit1cas? Só a FUNAI que erra? Serã que todas as

missões não erram? Se formos voltar ao passado, vamos pe~

guntar, também: onde estão os bororõs? O que se faz das

missões do Rio Negro? E as outras missões não-católicas,

missões protestantes, que distribuem o anticoncepcional a

gr~pos indigenas do Norte? Sãó todas elas passiveis de cri

ticas, como ê a FUNAI. Todas elas têm suas falhas, mas to

das as falhas devem ser corrigidas através de uma união de

esforços nesse sentido. Acho que a coisa mais proficua, o

passo mais acertado seria a união de todos: missões, não

missões, católicas •.• Acho, por exemplo que, se nós fo~

mos desenvolver uma fiscalização de acordo com o que deter

mina o Estatuto do Indio, com relação a todas as missões,

nós deviamos abrir mais os olhos para às missões não-cató

licas, que são mais livres dentro desse territótio e não

prestam contas, absolutamente. A FUNAI não tem, por enqua~

to elementos para exercer toda a autoridade que realmente

o Estatuto dã, porque ela tem o seu quadro deficiente; fal

tam ainda recursos para isso. Como jã disse, e lembrei, es

tão faltando 40 tecnicos indigenistas, 80 atendentes e p~

rece-me que 100 professores. Os nossos quadros estão ainda

deficientes para que se possa exercer, em toda sua plenit~

de, tudo aquilo que cabe por lei ã FUNAI.

que

maus

O SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - Vê-se

posso especificar esse ou.aquele, mas, que existem

eu disse, foi principalmente a politica. Porque os grupos

do Sul sempre v~am com certa reserva os grupos do Norte.E~

tão, fizemos uma especie de congraçamento entre eles. E,p~

ra justificar, deixamos a palavra livre para que eles fi

zessem as reivindicações possive1s. E, como haveria possi

bilidade de reivindicações de ordem material, solicitamos

a presença do Presidente da FUNAI, que lã esteve, mas fi

cou livre das reivindicações materiais. Os indios só esta

vam reivindicando o direito de continuar com suas terras.

funcionãrios, existem. são funcionãrios que, agem com des

mandos; funcionãrios, muitas vezes, cUJa atuação pode ate

nem chegar ao conhecimento da direção geral, porque os po~

tos são divididos em delegaclas e, no caso da atuação de

um mau funcionãrio, pode a queixa morrer numa delegacia.Eu

acho que as delegacias deveriam ser mais ativadas; elas de

eles pedem pouco sempre.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Ce~

to, pedem pouco.

gem recente que fiz ao Rio Grande do Sul, tecebi muitas O SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - Considera

queixas de que há funcionários que não agem com o indio de üteis as criticas tanto ã FUNAI quanto às organizações r~

11giosas, no sentido de que se procurem corrigir as falhas?acordo com as normas tradicionais que devem ser do

SPI, hoje FUNAI, no trato com o lndio.

velho
O SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) 

claro. Eu acho que sim. A critica é salutar.

r

O SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - Julgo opo~

tuno que os organismos assistenciais religiosos, que "ós

consideramos uma espécie de garantia, de fiscalização da

FUNAI, que eles possam estar encami nhando ,as rei vi ndi caç'Çes

e as reclamações, co- referência aos problemas dos indios?

O SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - Finalmente,

se a ãrea interditada pelo Presidente da Republica - ãrea

integrante do Parque Xingu - não reclamaria uma providê~

cia enérgica, rãpida, urgente contra esses invasores?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - r o

seguinte: no momento em que ela sai da reserva indigena, ~

la foge totalmente ã fiscalização da FUNAI. Se não me eng~

no, o decreto que desmembrava essa parte do Parque passa

va-a à fiscalização do IBDF. Seria uma intromissão da FU-

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Eu

acho que sim. Acredito que toda e qualquer observação, re
\

clamação ou mesmo criticas à FUNAI devem ser feita;. A FU-

NAI, tenho impressão, tem de recebê-las dé bom grado. Mas,

o que e preciso e que não haja organismos que só se especi NAI fazer fiscalização numa área fora de sua jurisdição,

alizem em criticas, e que não participem da coisa executi

va. Falando mais claramente, nós estamos constantemente ve~

do nosjornais as criticas do CIMI, com relação ã FUNAI.Mas

é preciso que o CIMI participe da' coisa executiva tambem:

não e ficar só na critica. Porque criticar é fãcil: os er

ros apontados são erros que a FUNAI conhece. Agora, obter

os meios para se sanar esses erros é o que apelamos para a

união de todos. Porque é muito dificil ... A gente vê, por

exemplo, o CIMI criticar a FUNAI, constantemente, mas te

mos 53 missões religiosas no Brasil. Serã que todas essas

53 missões religiosas são, todas elas, perfeitas? Não se

mas a al a esquerda do Xi ngu passou a ser ãrea de perambul ação

do indio. Nesta, a FUNAI estã agora. Eu assisti ,ontem, a ~

ma cerimõnia de ajustes, que vem desde o inicio do ano, de m~

dição de 15 ãreas indigenas, sendo que, entre elas, consta

esta, da margem esquerda do Xingu, ligando a Cachoeira de

Von Martins, reserva Jarina e Parque Nacional do Xingu.

O SR. OEPUTADO FREITAS NOBRE - Seria boa

idéia que o Governo aproveitasse algumas dessas sugestões

e as fosse adotando, antes mesmo que a Comissão terminasse

o seu trabalho. Mas a minha parte estã encerrada, e vamos

dar a palavra então ao orador em seguida inscrito.
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o SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Eu

também gostaria imensamente. r sinal de que essas soluções

viriam com a maior brevidade possível, porque esta Comis

são tem uma vida breve.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ubaldo Corrêa)

Conv\do S.Exa., Deputado Vicente Vuolo,a se dirigir ã tri

buna para formular as perguntas que desejar, e devolvo a

se desenvolvimento e vamos, então, ficar na escuta e na ~

talaia, esperando que progrida com a mãxima urgência o nos

so Norte esquecido, e que o índio continue com suas terras,

dentro do respeito que a lei determina. Se tudo isso acon

tecer, estaremos assistindo ao desenvolvimento e ã lei ca

minhando juntos. Não temos assistido a isso em outras ã-

reas brasilelras. Temos visto o direito do índios

Presidência ao ilustre Deputado Freitas Nobre.

(Reassume a Presidência o Oeputado Freitas

Nobre)

o SR. DEPUTADO VICENTE VUOLO - Pretendemos

fazer apenas uma pergunta, com relação ao futuro do índio.

Nõs, que somos de Mato Grosso e de Cuiabá, estamos vivendo

agora uma fase nova: dentro em breve, o Estado será dividi

do em dois, o do Norte e o do Sul e entendo que o obj~ti

vo mãximo dessa divisão talvez tenha sido lntegrar o gra~

de norte mato-grossense que ainda é vazio e, acredito, re

gião ond~ se concentra a maior ãrea de terra, reservas de

terras indígenas. Certamente, com a formação desse novo Es

tado do Norte, a preocupação, a meta administrativa serã

recer diante da violência do processo do desepvolvimenti~

ta. Mas confiamos muito em Mato Grosso, porque traz tradi

çôes extraordinárias com relação ao trato do nosso índio.

Não foi sõ o Marechal Cindido Mariano da Silva Rondon: foi

todo um complexo das linhas telegráficas e todo o trabalho

deixado nessa longa caminhada. De maneira que, Deputado, ~

gora sou eu que faço votos para que Mato Grosso saia numa

expansão extraordinária para o seu norte, mas vamos deixar

o índio com a terra dele.

O SR. DEPUTADO VICENTE VUQLO - Sem conf1i

tos. Obri gado.

Q SR. PRESIDENTE (Deputado Freitas Nobre)
,/

Passamos a palavra ao Sr. Deputado Airton Soares.

inclusive sugestões, ao ilustre Depoente: Como enxerga V.

Sa. o prob1 ema, que entendo bastante seri o, se não for bem

planejado, em relação ao futuro do índio.

aquela de adentrar à Amazônia. Grandes planos virão,

certo, de desenvolvimento. Pergunto, e gostaria de

por

ouvir
D SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Prezado Or

lando Vi11as Boas, depois de assistir a esses filmes, sur

giu-me uma duvida com relação às verdadeiras expedições que

V.Sa. conduz pelo interior do Brasil, buscando atrairos-ín

dias. Como e que V.Sa. organiza essas comissões?

o S~. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Os

índios todos da parte sul do Estado já estão no processo

desse índio e de todas as normas que puderem ser assent.~.:::

das, porque elas variam de acordo com a índole, a formação

de cada tribo, no sentido de que eles possam ~ontinuar den

tro das suas reservas, convivendo com o processo de desen

volvimento que, sem duvida alguma, será intenso nessa ãrea

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - I

nicialmente, e claro, e quase desnecessário lembrar a, 'im

portância de Mato Grosso dentro do aspecto do índio e, c~

mo se isso não bastasse, a gente ligaria esse elo,que foi

extraordinário, com a figura do Marechal Rondon,mato-gro~

sense, com a humanização do índio brasileiro.Eu creio que

a parte sul está mais ou menos tranqUila.

O SR. ~PUTADO VICENTE VUOLO - Perfeito.

aculturativo, já "debutaram" na tuberculose, jã estão sen

do assistidos em Dourado; já estáo reivindicandQ as suas

terras da Serra da Boloquena, os antigos e remanescentes

Cadiueu, os Cadiueus de hoje, remanescentes Guaicurus que

tanto auxílio deram ao Brasil na Guerra do Paraguai, e que

receberam glebas enormes, tambem, em pagamento a tanto es

forço. Com relação ao norte, aí sim, a coisa se modifica,

porque nós vamos entrar em áreas, em grandes reservas nue

já existem, áreas de índios que ainda não têm contato com

a civilização. Depende muito do tipo da atração, da índole

princípio, ,somos totalmente contrários à atração do ínllio,

e sõ nos empenhamos no trabalho dessa natureza quando o ín

dio visado está sendo ameaçado não sõ pelos índios já atra

ídos, ou então pela proximidade de uma frente avassaladora

que pode trazer o seu desaparecimento. Isso tanto e verd~

de, que poderíamos, de um momento para outro, jogar com u

ma curiosidade antropológica e, ao mesmo tempo,com um gra~

de furo jornalístico: agrupamentos indígenas temos, dentro

da área do Parque, prõximos uns 5 ou 10 minutos de vôo do

nosso posto, da nossa sede, mas onde temos certeza, vivem

índios que nunca viram o homem civilizado.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Desculpe i~

o SR. DEPOENTE (Orlando Vil las Boas) - Em

terrompê-lo, mas, pelo que entendi, V.Sa. só se dirige às

áreas indígenas quando essas estão na iminência de serem ~

meaçadas por outros intere'tes.

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vil 1as Boas) - Por

organiza essas comissões de sertanistas?

O SR. DEPOENTE (Orlando Vil1as Boas) - Ne~

ses ultimas 20 anos, temos organizado lançando mão apenas

outros interesses: por exemplo, uma estrada que se aproxima,

uma frente pioneira que se aproxima ou, então, quando eles

se aproximam de uma área de índios já atraídos e eles lutam,

porque são inimigos entre si.

O SR. DEPUTADO AÍRTON SOARES - Como V. Sa.

futurodo Estado. E muito difícil fazer uma previsão do

desses índi os; mas podemos fazer uma previ são elo futuro des- de outros índios.
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faz uma expedição desse teor, quals são os cuidados tomados

com relação aos componentes, aos prôprios membros da expedi

ção?

levamos sempre um medico. Quand9 entramos na área do índio

a ser atraído, todos os índios passam a ser examinados. Os

que~tiveremem estado não totalmente saudável, ou que este

jam com um começo de gripe ou qualquer outro tipo de jnfec-

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - Pri

meiro, no aspecto saúde. Eles vão ~endo controlados. Nesses

últimos 15 anos, não fizemos uma sô expedição de que não paf

ticipasse um medico.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Quero dizer

com relação aos integrantes da comissão. Quero saber se to

dos estão num nível de aproximação que vã impedir que eles

contagiam as áreas.

O SR. DEPOENTE (Orlando Vil1as Boas) - Sim.

Seis.

caso

proteger?

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as B~as}

O SR. DEPOENTE (Or1 ando Vi 11 as Boas) - A1-

Se ele e um índio coletor, e preciso uma ãrea malor, se

um índi~ agricultor, a área pode ser mais restrita.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Quantas tri

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Pelo que en

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Essas ·tri

bos continuam no seu habitat natural?

bos indígenas V.Sa. jã cujdou de aproximar para

Tem V.Sa. de memôria?

o seu habitat estava sendo totalmente ameaçado. t o

dos índios Kreen-Akarore e o caso dos índios beiço-de-pau,

cujo relato eu fiz ... num contato com os padres da Missão Ari

nos.

gumas tribos tivemos que trazer para dentro da área, porque

tendi, quando uma expedição comandada por V.Sa. delimita u-

seo SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Quando

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Onde se faz

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Quando V.

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - Por

Sa. se dirige para uma área, como bem explica, não e para

atraí-la; ê para protegê-la, proteger os grupos ind1genas

para

traz

certa

melhor

necessárias?

de flora. Os objetivos teriam sido os mesmos, com

o Rio Xingu num ponto muito mais adequado e muito

do que o ponto de hoje, da BR-OBO.

das e que V.Sa. entenda que não tenham sido

vantagem ate, porque a estrada iria pelo Espigão, saltaria

gumas delas, sim.

de que essa travessia por terrenos indígenas seJa impres

cindível para o desenvolvimento rodoviário do País, que se

ja necessário que as estradas cortem essas áreas?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - ela

ro, acabei de dizer. A BR-OBO poderia contornar por baixo

da Cachoeira de Von Martins. Não mexeria numa área indíge

na, não violentaria a unidade dO'Parque, que tinha tríp1i
ce finalidade: de preservação de cultura pura, de fauna e

contece que essa garantia da área e totalmente impossível,

quando ê cortada, por exemplo, por uma estrada federal com

trãns ito de ôn i bus. O, í ndi o ainda es tá com machada de pe

dra, cinco meses depois está vendo um ônibus parado perto

da sua maloca

o SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Al

O SR. DEPUTADO,AIRTON SOARES - Há algum c~

so que V.Sa. conheça de estradas que tenham sido construI

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - V.Sa. enten

ma área e, mesmo assim a FUNAI não oferece garantias

sobrevi venci a daqueles índios naquela ãrea, V.Sa., os

de volta ao Parque Xingu, para protegê-los.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - A-

com

menos

a es-

ção por mais simples que seja, são afastados nunca

daquela área. Quais são os cuidados que a FUNAI toma

de cinco quilômetros da frente de atração. Quando se entra

em contato com o índio, nunca ê outro índio que vai;sempre

somos nôs que vamos ã frente.

FUNAI faz, alem de enviar a expedição com relação

sugestão nossa, faz um croguis do limite ideal de reserva,

de interdição da ãrea. Essas interdiçôes geralmente são

respeitadas, como foi feita na atração dos índios Kreen

Akarore. Antes mesmo que a Jtração tenha sido conc1uída,d~

mos os limites da ãrea que deveria ser interditada, para ~

vitar intromissão.

relação a essas ameaças que pairam sobre a ãrea? Não sei

se me fiz entender. V.Sa. informou que a sua expedição vai

ã área quando mineradores ou todo tipo de exploradores da

area possam estar ameaçando aquele grupo indígena. O que a

ses .••

esse tipo de ~rabalho? A prôpria FUNAI ê que coordena, ou

e iniciativa do prôprio sertanista, como V.Sa.?

O SR. DEPOENTE (Orlando Vil1as Boas) - Ap~

nas recebemos a responsabilidade da área. Se há uma atra

ção a ser feita em determinada área, organizamos não sô o

~roteiro como a prôpria expedição.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Todas as v~

zes que V.Sa., ou a eXpedição que V.Sa. comanda dá os limi-

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Re

gulamento, como ãrea interditada; o processo da reserva e

sempre mais demorado. Precisamos conhecer a índole do índio.

tes da area ã FUNAI, a FUNAI regulamenta aquela área

irea indígena?

como

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Não hã, na

verdade, um bom entendimento entre a política de abertura
de estradas do Governo Federal com a política da FUNAI, de
preservar reservas indígenas.

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vi11as Boas) - Es t~
mos fazendo agora um retrospecto do que aconteceu. Essa es-,
trada BR-OBO data de mais ou menos 7 ou B anos. t claro

que nunca houve.
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o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Nunca houve

bom entendimento?

cia; mas tiramos de uma ãrea amazônica para outra ãrea ama

zôni ca.

O SR. DEPOENTE (Or1 ando Vil1 as Boas) - Essa

área da Kreen-Akarore?

sa pergunta ê porque esta CPI vai oferecer sugestões aos

órgãos de Governo para poder resolver esse problema.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - V.Sa. lem

brou que era uma régião diamantífera.

Desses índios que V.Sa. trouxe dos habitats naturais para

o Parque do Xingu, para protegê-los, o que foi feita dessas

áreas indígenas que então pertenciam aos índios?

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Quero dizer,

preliminarmente, que estou de pleno acorda com V.Sa. qua~

do procura proteger o índio, trazendo para uma área que

tem controle e pode protegê-lo da melhor forma passível.

Mas, quando V.Sa. fala em ameaça, estou preocupado em sa

ber quais são os grupos que ameaçam e atê onde o Governa ...

Estou dizendo da minha preocupação em saber até onde as

ameaças têm o beneplácito da Governo Federal. V.Sa.entende

que há muitos empresários, hOjE, principalmente de São Pa~

10, preocupados em abrir grandes fazendas na região Amazô

nica. V.Sa. entende também que há grandes projetas de min~

ração ligados às companhias mu1tinacionais, muito intere~

sados nas áreas amazônicas. Sabe V.Sa. também que, para d~

terminados interesses econômicos, às vezes se dá certific~

do de que não há índios na área, quando há índios na área.

Sabe V.Sa. também disso tudo. E é por isso a razão de mi

nha pergunta. Desejo frisar, para que essa .CPI tome conhe

cimento, que é necessário o Governo tomar uma providência

um pouca mais efetiva, porque nós vivemos num País de seg~

r~nça, nobre Depoente, onde existe segurança para tudo; s~

gurança para proteger o povo da violência dos estudantes,

enfim, segurança para tudo. Então fico realmente preocup~

do em saber por que não se consegue proteger uma reserva i~

dígena, um habitat natural da índio. Isso ê que indaga de

V.Sa. Como ê que não conseguimos protegê-las?

O SR. DEPOENTE (Orlando Vil1as Boas) - Su

ponhamos, nobre Deputado, que a FUNAI, at~avês das órgãos

federais, conseguisse proteger a reserva das índios Kuik~

ro e que não fosse necessária a sua saída para dentro da

área da Parque Nacional do Xingu. E que aquela área fosse

bem bloqueada, de forma que, embora o rlO senda diamantíf~

ro e embora a vizinhança incômoda de trezentos homens emp~

nhados em mineração, para a direita, para o sul, não ame~

çasse a área. Mas nôs temos um fator muito importante. Não

podemos cercear o movimento do índio. E então seria o ín

dio que procuraria os centros, por curiosidad~, ou à proc~

ra de coisas, de utensílios par~ satisfação de suas neces

sidades; que eles viessem a extravasar, sair da sua área,â

procura desses nuc1eos. Nós não podemos cercear a movime~

to da índia.

Se

segunda

seguinte:

O SR. DEPOENTE (Orlando Vil las Boas) -

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - A

parte da pergunta que tenha a fazer a V.Sa. ê â

,
ria formidãvel que as organismos encarr~gados da abertura

dessas rodovias entrassem em contato com a FUNAI,mostrando

seus traçados, porque a FUNAI é que vai saber se lá tem ou

não índia.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Não

é questão de bom entendimento. Nem sempre a FUNAI recebeu

comunicação sobre a abertura de estradas com antecedénéia,

para saber quais são as condições do índio no seu traçado.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Pelo que v~

jo, V.Sa. está dizendo que não há,na verdade, um entendi

mento maior entre os ôrgãos responsáveis pela abertura de

estradas e a FUNAI, visando a preservar o índio.

O SR. DEPOENTE (Dr1 ando Vi 11 as Boas) - Exe,!!!

p1ifiquei 'que, no momento, está havendo, .tanto assim que,

na semana atrasada, tivemos conhecimento de que ela ia não

sô cortar a Ilha do Bananal, como a prôpria área do Xingu,

em traçado futuro. Uma vez fei ta a comuni cação ã FUNAI, a

lertando para isso, foi modificado o seu traçado.

O SR. DEPUTAOO AIRTON SOARES - A razão des

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - Era

uma região diamantífera que estava ameaçada de invasão. Se

não me engano, a FUNAl transferiu essa reglâo para o lN

CRA; para futuros nuc1eos de colonização. Deve ter sido i~

so. O que nos interessava e o que nos interessa ê o índio

físico. O índio ali estava ameaçado; se ele não fosse tir~

do, morreria, da mesma forma como haviam .morrido já 50% da

aldeia.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Estou de O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Não entendo
pleno acordo.

O SR. DEPOENTE (Orlanao Vi11as Boas) - O

nosso moviménto era um movimento de salvação do índio, dos

remanescentes.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Estou de

o depoimento de V.Sa. nesse aspecto. Diz V.Sa. que não p~

de cercear o movimento do índio, mas pode cercear o movi

mento de todos aqueles que querem ter acesso ao índio. Me~

mo porque disse ainda hã pouco que a entrada da área da re

serva não ê permitida a todos.

pleno acordo com V.Sa.

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - Se

fôssemos levar esse índia para outra área muita diferente

da seu habitat original, estaríamos cometendo uma violê~

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Eu

estava exemplificando, dizendo o seguinte: se nôs tivésse

mos condições de deixar a ãrea dos índias Kuikuro intocada,

livre de invasão ...
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o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Eu iria a-

1em - desculpe-me interrompê-lo; e que V.Sa. demonstrou

ser um hãbi1 debatedor e acostumado a essas coisas. Eu ate,

no começo, estava pensando, diante de suas respostas \ tão

prontas, estava achando que V.Sa. se encontrava preparado,

hã dois anos, para essa reunião. Mas, pelo que vejo, V.Sa.

tem o hâbito de responder às perguntas dessa forma.

te. Eles ainda vão visitar Getulio, no Rio de Janeiro.O que

se hã de fazer?

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - E sobre isto

que eu queria indagar à V.Sa.

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - Não

pode. E contra o próprio regulamento da FUNAI cercear a li

berdade do índio.Vo1ta e meia eu recebo telefonema dizendo

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Gosto muito

O SR. DEPOENTE (Or1 ando Vi 11 as Boas) - Não.

E porque a Comissão teve o cuidado de fazer perguntas obj~

fivas.

a presença do civilizado dentro da aldeia a vizinhança ci

vilizada e uma ameaça ã higidez cultural, ã higidez física

da nossa comunidade. E foi por esse motivo que nós resolv~

mos, então, tirar os índios, de uma vez, de uma ãrea que PE.

deria trazer, sem duvida alguma, seu extermínio.

entender. Veja bem. Era uma região diamantífera. Por que a

FUNAI não tem a política de preservar essa região e de aj~

dar os índios a exp10rã-1a em seu próprio benefício! Imagi

ne a riqueza natural daquela terra, que e do índio, garan

tido pela Constituição, reservando em benefício do prõprio

índio. po: que uma expedição, nobre Depoente, cuida exc1u

sivamente dos aspectos da aproximação e se descuida de to

da a infra-estrutura que deve cercar uma aproximação?

FUNAI

ã direita, não é pr~

do Paranã estã em baixo da ponte, em Santo Amaro. A

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Eu não dis-

não pode criar um organismo ambulante para ficar correndo

atrãs dos agrupamentos, com uma mobilidade incrível, porque

que um grupo de índios, de Mangueirinha, no Paranã, estã a

campado atrãs da CEASA: que outro grupo dos índios do norte

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - No

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Então o re

ciso dizer o que iria acontecer. Penso que seja uma solução

que vem ao encontro da salvação do índio.

zem mais parentes. De maneira que esse cerceamento do movi

mento do índio ê totalmente contrãrio ãs normas da FUNAI.

medio ê tirar o índio do local de onde estã e trazê-lo para

cã.

to atua que os Kuikuros foram retirados de lã por causa da

vizinhança.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Isso me preE.

cupa muito, porque imagine, nobre sertanista, se amanhã um

grupo econômico interessado em arrebentar a estrutura de u

ma res:rva indígena constitui uma ãrea próxima, um centro,

vamos dizer, de prostituição e a FUNAI percebe que as índias

estão sendo atraídas para o centro de prostituição. Então,

em função da liberdade do índio, a FUNAI não atua?

O SR. DEPOENTE (Orlando Vil1as Boas) - Tan

caso, por exemplo, do atraso nesse sentldo, como foi o dos

índios Kuikuros se nós não tirãssemos eles de lã, com a vi

zinhança de três mil homens a 30 km

o índio gosta de novidade. O índio e um andejo por natureza

Principalmente esses ligados a Família Je. São uns erran

tes. São os índios nô;ades de antigamente, que guardam con

_sigo ainda esse traço da andança. Volta e meia V.Exa. ve l~

vas que cortam são Paulo e vêm acampar em Pare1heiros. Nós

temos 50 índios em Pare1heiros. Não hã possibilidade de ar

rancã-10s de lã. Volta e meia eles vão a Mangueirinha e tra

E

querer

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) -

finalidade da FUNAI, principalmente quanto aosporque a

desse tipo de diã10go e e por isto que eu volto a

índios de cultura pura, como essa, e a defesa física do í~

dio. Não os benefícios que a prõpria exploração econômica'

possa trazer a esse índio. Como a FUNAI não pode, abso1ut!

mente, manter o índio dentro de suas reservas, ele tem li

vre trãnsito, embora a gente mantenha a ãrea interditada,

rigorosamente fechada, sem a possibilidade de o lnvasor ir

ate lã prejudicar a comunidade. Assim, nós não poderíamos

impedir que o índio saísse dessas reservas e procurasse as

zonas garimpeiras. A ameaça seria a mesma, porque ele tra

ria os males para dentro da comunidade. Nós temos exemplos

disso em outras ãreas brasileiras. Os Cinta-Largas, de Ari

ponã, não tinham invasão dentro da aldeia, mas eles iam lã

nos garimpos buscar os males que vinham aniqUilar os índios

na sua aldeia. Então a vizinhança civilizada - jã não ê nem

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Diz então V.

Sa. que pode prevenir de fora para dentro, mas não pode pr~

venir a safda do índio da reserva para fora. Existe um tra

tado sobre isso, que o índio e livre em toda a America e que

pode transitar livremente?

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - Não

só de fronteiras como dentro do Território Naciona1.Consta~

temente nós recebemos telefonema da Segurança Publica de

cardo. Nesse caso V.Sa. estã correto. Agora, a minha preoc~

pação e a segui nte: a terra e do índi o, o índi o e trazi do para

o Parque do Xingu e, assim, a terra fica na posse da União. E

videntemente,mediante concorrencia ou qualquer tipo de negE.

ciação,estã a disposição de interesses econômicos que visam

a explorar diamantes, atividade agropastoril etc. Veja a minha

preocupação. Na medida emque V.Sa.propicia aproximação com o

índio, depois, em função daquelas circunstâncias que se criam

quinze índios Canela, que resolveram ir visitar o Papai gra~

de, no Rio de Janeiro. Eles nem sabem qu: Brasília jã exis-

no local e que podem degenerar toda a especie,V.Sa.o traz pa

ra protege-lo. Foi mencionada a reserva do Xingu. Aquela ãrea,

Sâo Paulo dizendo: Aqui na estação rodoviãria estamos com

que era de posse dos índios,garantida pela Cons titui ção.
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passa a ficar de posse da União. O art. 21 da Constituição,

diz isso. A União então pode negociar aquela ãrea, ou atra

ves do indio, de outras entidades, ou com grupos particula

res etc. ntão veja de que forma uma aculturação, uma aprQ

ximação e .ma proteção podem, na medida em que interessa a

determinados grupos mal intencionados, proporciar a exp10r~

ção tanto agropastoril, como de mineração, por terceiros.

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) - Num

cas? desse, para a FUNAI, a terra deixa de existir,deixa de

interessar; retorna ã União e esta dã-1he o destino que bem

lhe aprouver, ou estregando-a ao INCRA, ou a quem quer que

seja, ou mesmo vendendo-a. A finalidade da FUNAI e o indio

fisico, que ela deve resguardar. Toda vez que o indio esti

ver ameaçado de maneira i"ncontrolãve1 dentro do seu habitat,

e preciso aplicar remedios extremos, e os remedios extre

mos infelizmente são esses.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Eu entendi.

Eu sõ queria trazer o assunto ao conhecimento da Comissão,

para que ficasse registrada a situação de precariedade de

preservação do.1ndio fisico.

O SR. DEPOENTE (Drlando Vi11as Boas) - AgQ

ra, deve-se fazer uma ressalva. Esses são casos excepcio

nais. Eu, por exemplo, nos meus 37 anos de contato com os

indio~ do interior, tive dois probe1mas desses: foram os

indios Beiço-de-Pau, do Rio Arinos,e os Kreacanas do Rio

São Manuel-Peixoto de Azevedo. Não e muito comum tal coisa,

mesmo porque, se nõs não tivéssemos dentro da ãrea do Par

que indios aparentados, desses que nós trouxemos ou daqu~

1es que vieram do Arinos, seria impossive1 a sua remoção p~

ra dentro da ãrea do Parque.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - V.Sa.tem ra

zão. V.Sa. e respeitado mundialmente pela honestidade de

posições sempre em defesa do interesse do indio, mas 1amen'

tave1mente isso não ocorre com outras pessoas que vivem em

função tambem do indio, mas de outra forma~ Não com os in

teresses humanitãrlos de V.Sa., mas com outros interesses,

que todos nõs conhecemos. Perguntaria a V.Sa. se conhece o

problema dos indios Paracanãs e se conhece um sertanista

chamado João Carvalho, que, evidentemente, nao tem nenhuma

relação com o Deputado João Pedro de Carvalho, aqui presen

te.

Õ SR. DEPOENTE (Or1 ando Vi 11 as Boas) - E1 e

era auxiliar do Cotrin, se não me engano. Os indios Parac~

nãs foram surpreendidos com a Transamazõnica. A Transamaz~

nica foi projetada e não se consultou a ninguem.A Transam~

zõnica foi cortada e de repente deu de cara com os indios

Paracanãs.

O SR. DEPUTADO AIRTDN SDARES - V.Sa. estã

me dando um depoimento muito importante. A Transamazônica,

foi projetada e não se consultaram os interesses indigenas

da ãrea?

o SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - le

nho conhecimento de que não, tanto assim que a FUNAI foi

pega de surpresa, jã com o conflito estabelecido. E a FU

NAI correu para salvar os Paracanãs que lã estavam.

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Quer dizer

que não existe no Governo - a FUNAI cuida de preservar o

indio fisicamente - um organismo ...

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) - Des

de que V.Exa. não generalize.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Eu estou lhe

perguntando, porque V.Sa. e um entendido na matéria.V. Sa.

não conhece nenhum õrgão do Governo que vise a prevenir as

ameaças contra. os indios? A FUNAI visa a proteger o indio

quando ele estã sendo ameaçado.

o SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - Por

sua vez ps Departamentos de Estradas - vamos ser justos

não têm obrigação de saber se lã hã ou não indio.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Mas o Gove~

no tem.

O SR. 'oEPOENTE (Or1 ando Vi 11 as Boas) - Mas

eles são o -Governo.

O SR. DEPUTADO AIRTDN SOARES - O Depart~

mento de Estradas não tem obrigação de saber se lã hã indio

ou não?

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) - Tan

to o Departamento de Estradas como a FUNAI são Governo.Ago

ra, o Departamento de Estradas não tem por obrigação saber

se lã hã ou não indio, e eles não vão mostrar o traçado de

todas as estradas que vão ser abertas no Brasil para a FU-

NA!.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Acha V. Sa.

que não se deve fazer consultas que antes de se abrir uma

estrada não se deve consultar a FUNAI para saber se hã ou

não indio na região?

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as aoas) - O

Deputado é extraordinãrio, porque V.Exa. generaliza imedia

tamente. Vamos particularizar.

O SR. DEPUTADD AIRTON SOARES - Não, eu qu~

ro absorver tudo aquilo que V.Sa. conhece.

O SR. RELATOR (Deputado Uba1do Corrêa)

Concede-me V.Exa. um aparte?

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Embora anti-

regimentalmente, com imenso prazer.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Correa)

Anti:regimental não, porque jã foi concedido aparte anteri

ormente.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Não, era o

Relator interpelando o interrogando. Mas ouço com imenso pr~

zer o meu amigo Deputado Ubaldo Corrêa.
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t
O SR. RELATOR (Oeputadp Uba1do Corrêa) - A-

penas para esclarecer ao sertanista que o Deputado Airton

Soares já é conhecido por isso. Ele ~ai tentar de qualquer

maneira achar que a FUNAI não cumpre com a sua missão.E p~

ra isso ele ficará aqui a tarde toda. Nós respeitamos a in

te1igência, inclusive a perserveran~a de S.Exa.

O SR. DEPúENTE (Or1 ando Vi 11 as Boas) - To

da vez que o Oeputado Airton condenar a FUNAI num ponto em

que eu ache que ela estã errada, estarei de acordo com S.

EXa. Mas essa parte de estradas, a FUNAI foi sempre marg!

nalizada. O Oeputado deve estar lembrado que fizemos 7.600

km. de estradas em nome das duas Transamazõnicas: A Cuia

bá-Santarém e Humaitá-Marabã. São 7.600 km. de estradas co~

tando o maciço Central brasileiro. Não é possível que essa

estrada não tenha encontrado no seu caminho agrupamentos e

diversas ãreas indígenas. Não seria possível que esse tr~

çado de 7.600 km. fosse entregue ã FUNAI para qUe ela de~

se o beneplácito do ·concordo" ou não para o traçado da e~

trada. Ela era considerada Ina época como a maneira mais rã

pida, mais formidãvel de integração da Amazônia.

O SR. DEPUTADO A;RTON SDARES - Concorda V.

Sa. com i ss01

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Eu

não. O senhor concorda?

fora uma tarefa exclusiva de denuncia, de crítica: não, pelo

contrãrio, é procurar até onde essa atividade é prejudicada

pelo descompasso dos organismos de Governo, pela contradi

ções internas de um Governo que não tem uma noção ainda do

que vai fazer pelo índio.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - I~

so realmente aconteceu, sem duvida alguma. Mas o que est~

mos percebendo agora e que está havendo um entrosamentom~

lhor, e ficamos altamente satisfeitos quando soubemos que

em 48 horas foi modificado o traçado da estrada que hav~

ria de cortar o Parque Nacional para atingir a BR-080.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sim, louvo

ate essa atitude que V.Sa. está trazendo ao conhecimento

da Comissão, porque realmente se se começa a agir dessa

forma e porque estamos através das críticas que fazemos,

atingindo os nossos objetivos, quais sejam os de sensib!

lizar ate setor insensíveis do Governo. Vou terminar. Eu

havia perguntado sobre os índios Paracanãs. V.Sa. não co

nhece o sertanista João Carvalho; logo, não lhe posso per

guntar mais nada a respeito.

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) - João

Carvalho talvez eu o conheça de nome. Sei que ele traba-

lhava com.o sertanista Cotrin.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Vou deixar

tambem'O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Eu

não, evidentemente.

O SR. DEPOENTE (Or1 ando Vi 11 as Boas) -

senhor pode me citar alguém que concorde?

O

para perguntar na próxima reunião.

O SR. DEPOENTE (Orlando Vi11as Boas) - Pe~

gunte ao Cotrin.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - E, exatame~

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Ag~

ra eu concordo com o Senhor.

Andreazza.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - O Coronel
te, se ele vier aqui. V.Sa. falou ainda há pouco que as

reuniões de índios só devem ser feitas com a presença da

FUNAI. V.Sa. inclusive explicou por que entende assim,po~

que a FUNAI é um õrgão competente, e um órgão que estã aí

O SR. DEPUTADO AIRTON SDARES - Nobre Dep~

ente, eu vou terminar.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - Permite V.

Exa. um aparte?

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Como perm!

tiu o nobre Relator, eu também evidentemente permito.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - Apenas p~

ra colaborar com V.Exa. no que diz respeito a alguns órgãos

do Governo com relação ã Amazônia. O Corone1 Ismarth, em p~

lestra proferida na Assembléia Legislativa de Mato Grosso, ~

firmou que os órgãos que operam na Amazõnia o fazem em total

descoordenação entre si. Essa afirmação é relativamente re

cente, foi no dia 2/10/75. De maneira que V.Exa. veja a ra

zão fundamental de a FUNAI não ser consultada quando o Gove~

no pretende, atraves dos organismos, abrir estradas, como no

caso a transamazõnica.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Agradeço o

aparte de V. Exa. Apenas para esclarecer que a nossa preoc~

pação aqui, ao contrário do que o meu nobre Relator insinuou,

não e evidentemente procurar os defeitos da FUNAI, como se

para resolver os problemas etc.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Eu

não diria bem assim. Não é por ser um órgão competente, po~

que os outros também o são. Acontece que a FUNAI, por força

de lei, tem por obrigação de estár presente.

o SR. DEPUTADO AIRTON SDARES - Legalmente

c~mpetente. Então a pergunta que faço a V.Sa.: suponhamos

que um grupo de tribos resolva fazer uma reunião e resolva

discutir a própria política da FUNAI. Não entende V.Sa. que

seria inibidora a presença de um Coronel Ismarth nessa reu

nião?

O SR. DEPOENTE (Dr1ando Vi11as Boas) - Sim.

acho que a presença seria inibidora do Coronel Ismarth, a~

sim como a presença do CIMI também. Mas eu nunca vi os ín

dios por si resolverem fazer uma reunião nesse sentido, se~

pre são levados ou sugeridos por alguém. A reunião do Xingu

fui eu quem sugeriu; as do norte e de outras áreas que o s~

nhor tem visto têm sido sugeridas pelo CIMI: agora, sem co

municar ã FUNAI.
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zemos reuniões dessa natureza,altamente profícuas, das quais

participou a Diocese de Corumbã, com a presença de meia d~

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boãs) - Não,

quando é esse tipo de índio, que é convocado para essas re~

niões, ele não se amedronta com essas coisas. Porque nõs fi

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES.- Pergunto:se

amanhã a Oposição, o MDB, quisesse fazer uma reunião com os

indios, sem a presença da FU~I, isso seria pr,oibido?

esse depoimento de V.Sa. Que a presença de autoridades que

descem de avião, às vezes fardadas ou não, pode intimidar e

fazer com que o índio não reivindique aquilo que de fato n~

cessita.

sei. Só sei que, eu acho, a atuação do Summer Institute r~

almente deveria ser investigada.

O·SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Existem o~

o SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Acho

que V.Exa., como Deputado, poderia saber melhor do Governo

do que eu.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Não, quero

saber se V.Sa. sabe de alguém que tenha investigado.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Não

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Lamentavel

mente, sou do partido da Oposição, não sei nada do Gover

no: Aliãs aqui nesta Casa •..

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Mas

penso que o Governo não nega informações à Oposição.
j. ~. - - -

O SR. DEPUTADO AIRTON SOÁRES - V.Sa. estã

purar as atividades não só do Summer Institute of Linguis

tics, que ê uma entidade ligada a outras.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Não

~ei, porque isso fugiria a minha prõpria investigação.Acho

que não caberia a mim investigar coisa dessa natureza.

rodondamente enganado. Nem requerimentos de informações p~

demos fazer aos Ministros, mas, em todo caso, só queria sa

ber se V.Sa. conhece algum tipo de investigação. Eu não c~

nheço - então, jã estou respondendo a sua pergunta. Quero

saber se V.Sa. conhece o que tenha feito o Governo para a-

o

queria

sempre

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Só

nós vimos que se algum resultado se tirou, não foi para

zia de missionãrios, entre eles um que a prestamos

indio.

homenagem, porque foi assassinado poucos dias depois, o ~a

dre Bournier. Ele estava presente e foi um dos que mais fa

lou nessa reunião. Pois bem, ali estavam presentes a FUNAI,

Município, Igreja, através das Mis~ões, através do Revere~

dissimo Sr. Bispo de Corumbã, e os resultados foram extrao~

dinãrios. Havia índios de diversas representações. Tínhamos

os Terêna, Kaingang, Kadiweu índios vindo de longe, e os

resultados foram excelentes. Se algum resultado positivo se

tirou dessa reunião foi para o índio.Nessas outras reuniões

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Eu

creio que sim. O Sr. deve saber melhor do que eu, porque o

senhor sabe ate onde a lei vai e ate onde ela não vai.

tros congéneres que, se não investigados, deveriam ser co~

trolados. Concorda V.Sa. comigo?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Mas

mite, como representante do povo ...

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Alei me pe~

J

pelo menos essas outras, embora atuantes ou não ,possuem p~

sição definida: ou são entidades missionãrias ou não. Só

que o Summer Institute não sei se e ou não entidade missi~

'O SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) - Mas nãria, porque se propõe a traduzir a bíblia na língua do

a lei não vai lhe dar a prerrogativa de saltar por cima de

outra lei, que e aquela da tutela. O índio e tutelado.O Sr.

não pode reunir o tutelado sem conversar com o tutor.

O SR: DEPUTADO AIRTON SOARES - Isso e que

eu queria que V.Sa. dissesse nesta Comissão.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas)-Creio

que seja assim.

indio e pede um prazo de 25 anos. Ora, no fim de 25 anos o

índio vai ler inglês.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - A pergunta

final: na FUNAI, que é o órgão em que V.Sa. é conselheiro,

não hã nenhuma fiscalização?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Não

sei, mesmo porque a atuação do Summer Institute junto à F~

NAI e de pesquisador, como existem outros pesquisadores em

guística dos grupos indígenas em que atua, seri~ uma coisa

linguística. O Summer tem um trabalho organizado no senti

pesquisaO SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Passo para

a seguinte pergunta - aliãs, cumprimento V.Sa. pela objeti

vi dade com que res ponde às ques tões - V. Sa. conhe ce o Sum

mer Institute of Linguistics.

outros setores. Aliãs, é altamente importante a

do de linguística. Se ele se limitasse à pesquisa de 1 i n-

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Houve alg~

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - C~

nheço e sou contrãrio à atuação do Summer Institute,os li~

guistas de verão, porque não sei ate~oje se, na realida

de, eles são pesquisadores ou missão religiosa.Quando lhes

convem, são pesquisadores, quando não, são missionãrios.

blia, porque ficou mais do que patente que essa justificati

va de Bíblia e para permanecer num prazo razoãvel de 25 a

nos dentro da ãrea.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Aliãs, e um

motivo ~ ser investigado. Sugiro ao nobre Relator da Comis

são que, aproveitando a oportunidade, convoque essa entida

de - Summer Institute of Linguistics - para depor nesta Co

Bí-formidãvel. Sou contra a justificativa da tradúção da

as rea i sma investigação por parte do Governo para saber

finalidades da atuação desse Instituto?
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missão. Faço o pedido verbalmente, mas posteriormente forma

lizarei por esc~ito. A preocupação final e saber se o Sum

mer Institute. oue e uma entidade, como V.Sa. bem diz, que

cuida do problema lingulstico .•.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - A

liãs. de alto gabarito.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Tem V.Sa.c~

nhecimento de investigação realizada acerca de outras enti

dades multi nacionais estrangeiras que atuam no Brasil em

função do indio, essas que distribuem anticoncepcionais,que

fazem experiencia com o DIU etc.?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Mas

essas entidades não são multinacionais; são missões.

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Multinaci~

nais, quero dizer, de outros paises.

dispositivo que lembra, em seu S 99, do art.52. "que qual

quer Deputado poderã comparecer às Comissões de Inquerito e

participar dos debates". E ainda essa disposição do art. 64

Os membros da Comissão poderão, terminada a leitura,interp~

lar o orador estritamente sobre a exposição lida, por prazo

~unca superior a 3 minutos". Vejo que a Mesa tem sido mui

to liberal - foi liberal ate com o Presidente. Mas vou re

solver a questão de ordem do Deputado Antunes de Oliveira •

concedendo-lhe a palavra para a interpelação, jã que S.Exa.

me disse que cumprirã os tres minutos do Regimento. A Mesa

ê liberal, mas faz um apelo porque hã mais dois inscritos e.

assim. podlamos sair daqui - se for o caso - para que o no~

so Depoente e os demais integrantes e participantes possam

almoçar sem se suspender os trabalhos por uma hora ou hora

e meia. Tem a palavra o Deputado Antunes de Oliveira.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - A O SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA - Sr.

nossa Constituição diz que não pode haver restrição ã preg~

trangeira, de acordo com o preceito constitucional,solicita

autorização para pregar aqui.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Solicita a

Presidente, um dia o índio serã bem tratado neste Pais,como

sonhamos. O Deputado, descendente de índios, tem dificulda

de para se expressar - todos estão notando - ainda mais com

O tempo marcado. Sou descendente direto de lndios e verifi

ção religiosa entre indios. Então uma missão qualquer es-

co que o indio precisa ser bem tratado de verdade, neste

quem? Pais. Conheço a restrição do Regimento e vou fazer o possi-

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Ao vel para respeitã-lo. Em primeiro lugar, quero deixar uma

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Agradeço as

calização ê porque ela estã reestruturando seus quadros p~

ra poder ter elementos capazes para exercê-la.

FUNAI deve controlar, agora, de acordo com as determinações

estatutãrias,do ultimo Estatuto aprovado, que transitou p~

la Cãmara. Se a FUNAI não exerce com maior eficiência a fis

o SR. OEPOENTE (Orlando Vil las Boas) - Ela

não pode, porque não ê a FUNAI que dita a Constituição. Eles

têm autorização e vão atuar junto aos indios.

doporque a FUNAI precisa, de acordo com as prerrogativas

Estatuto, exercer a fiscalização in loco.

palavra de carinho - esta e a expressão que aprendi na tri

bo - ao ilustre serta~ta Orlando Villas Boas pela sua hu

manidade, seu patriotismo e sua coragem. Vou fazer as per

guntas rapidamente. A primeira pergunta e exatamen~e a ültl

ma que foi respondida, sobre o Summer Institute of linguis

tics. Parece-me que jã foi resppndida. Quero ate assinar o

requerimento do colega Airton Soares, para que essa equipe

venha di~er alguma coisa aqui. Tenho visto, na Amazônia e

em outros lugares, trabalhos feitos por esse Instituto sob

o ponto de vista de lingua e ciência lingUistica. Gostaria

de ouvir essa equipe. Assim, deixo a minha palavra de pleno

acordo. Segunda pergunta: prestam as missões religiosas co~

tas do seu trabalho à FUNAI? Hã relatôrios prestando contas

do seu trabalho? Não digo contas financeiras, mas com ref~

rência ao trabalho social ou religioso.

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vil I as Boas) - Na

pior ~as hipôteses, teriam que mandar relatãrios ~obre as

suas atividades, mas não creio que isso esteja acontecendo,

A

FUNAIO SR. DEPUTADO ~IRTON SOARES - E a

O SR. DEPOENTE (Orl ando Vil 1as Boas) -

não j nterfere?

Governo.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Quer dizer

que há possibilidade de outras entidades atuarem junto ao

indio sem que sequer a FUNAI controle ou tenha noção do que

estã acontecendo?

respostas e a sinceridade com que V.Sa. se houve e deixo a

qui, de publico, as minhas homenagens pelo trabalho que não

sã vimos, mas que jã conheciamos, feito pelos irmãos Villas

Boas neste Pais.

O SR. DEPOENTE (Oriando Vi 11 as Boas) - MUl O SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVCIRA - Os in

to obrigado. dios de cultura pura não estão sendo atingidos?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Não.

Os indios de cultura pura constituem a preocupação maior da

FUNAI. ·Quase todos estão sob o controle da FUNAI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freitas Nobre)

Um Deputado inscrito levantou, junto ã Mesa, uma questão de

ordem, porque ele não ê membro da Comissão. Ocorre que, e~

tudando o Regimento das Comissões Parlamentares de Inqueri

to, encontrei-o omisso. Embora seja praxe sã dar a palavra

aos aos não-membros da Comissão no final, no entanto, hã um

O SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIV"IRA -

aculturados, naturalmente, estão recebendo orientação?

Os
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o SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Sil1l.

O SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA - Hã aI

gUM trabalho para evitar que as doenças dos civilizados p!

netrem nas aldeias dos índios, através dos prõprios eleme~

tos da FUNAI?

o SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Não.

Sõ se a FUNAI se transformar num outro INPS e sair curando

05 cabüclos das ãreas limítrofes. Esta seria uma tarefa al

tamente inglória.

O SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA - Em R~

raillla, hã um trabalho feito e. que a minha instituição a

Fundação Amazõnia - ajuda. fazendo a primeira cartilha be

lingDe, antes mesmo do Summer. Eles jã fizeram um artigo per

guntando: "Quem são os brabos? São os índios que têm a

sua vida organizada e não possuem determinadas doenças da

civilização, ou são os civilizados - inclusive a FUNAI que

chegaM lã e jogam as doenças em cima deles"?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - D!

putado, V.Exa. estã sendo um pouco injusto. Não é questão

de ser FURAI ou SPI. A presença da FUNAI decorre sempre o

brigação de estar presente. As moléstias não são prerrogati

vas da FUNAI, mas sim de-todos os civilizados em geral. E!

sas infecções simples, a que não damos valor algum, atingem

o índi o, ou através dos funci onãri os da FUNAI ou através da

sociedade que o envolve.

O SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA - V.Sa.

esta dizendo que não temos uma civilização, mas uma incivi

lização.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - p!

tos para os elementos executarem o trabalho, às vezes, até

serem antropólogos, exigiríamos que ~les fossem brasileiro.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Não.

Creio que aí é só deixar, em toda a sua plenitude, o.estab!

lecimento das prerrogativas que a FUNAI tem, de acordo com

O SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA - Minha

pergunta não foi bem feita. Causaria bulha se fizéssemos u

ma lei para que as pessoas que trabalhassem nas missões r!

ligiosas católicas e protestantes fossem cidadãos nacionais

preparados?

O SR. PRÊSIDENTE (Deputado Freitas Nobre)

Lembro ao interpelante que ji passamos dos três minutos d!

quele período. Peço apenas que conclua, a fim de que possa

1II0S seguir o Regimento. Sendo Presidente de uma CPI pela pri

llIeira vez, ignorava a exisgência do Regimento. Sou liberal

na medida do possível, mas peço que resuma as suas pergun

tas.

O SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA - Acei to

a liberalidade, mas chamo a atenção da Casa porque exatame~

te quando o índio estã falando é que as prerrogativas des!

parecem. Tem a palavra o orador.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas)-Creio

que seria uma discriminação pelo aspecto da pregação religi

osa. E não ficaria bem, deVido ã nossa própria índole. dei

xar que só brasileiros fizessem essa pregação. A particip!

ção de missionãrios estrangeiros é muito grande e creio

que, do aspecto religioso, essa discriminação não seria a

ceitãvel.
10 menos no que se refere ã civilização doentia das zonas O SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA - Termi
1i lIlí trofes •

O SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA - às V!

zes não temos autoridade, mas eles, que são sadios ,não têm

aquelas doenças? A BR-OSO, poderia, nesta hora. ser modifi

cada para não estragar o Parque Xingu?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Não

acredito, porque fazendas jã se estabeleceram ao correr de~

51 estrada.

O SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA - O CIMI

ajuda ou não o índio?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Aj!

da no aspecto da crlti ca, IRas ajudari.a mui to mai s se parti

cipasse do trabalho executivo. Se as crlttcas não fossem a

penas com a intenção de criticar, mas fossem no s·entido real

de colaboração, seria um trabalho muito melhor.

O SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA - Se eu

e os colegas eiaborissemos uma lei para que as 33 missões

religiosas evangélicas e as 19 missões catõlicas fossemfei

tas através de elementos n~cionais, essa lei seria plausí

vel? Quer dizer, a liberdade religiosa continuaria de pê

pela qual eu me bato - mas o trabalho seria feito através

de elementos nacionais. Como pedimos uns certos conhecime~

no dizendo o seguinte: não classificaria isso como discrimi

nação. Trata-se apenas de uma tatica de trabalho,dentro da

nacionalização, dentro da br~silidade, sem aquela idéia "c!

fona" de nacionalismo estreito. Eu, por exemplo, jã estudei

em colegios religiosos e me bati para que o diretor fosse

um cidadão nacional. e consegui isso.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) • Não

sei se tal medida responderia ao nosso texto ~onstitucional.

o SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA· Agr!

deço a Y.Exa. a gentileza e ao Sr. Presidente. a paciência.

S.Exa. foi mais do que liberal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado FreitaS Nobre}

TeM a palavra o Deputado João Pedro.

o SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Sr.Presidente,

vou procurar ser bastante objetivo, como é da minha caract~

rística, dirigindo-me diretamente ao Depoente. com a segui~

te indagação: o tratamento dado ao índio deve ser o mesmo

dado a todas as populações, ou deve ser diferenciado· para

clda região envolvente? Por exe~lo, o caso da população i~

dígena de São Paulo, do Rio Grande do Sul ou dos Tupiniquins

do Espírito Santo.
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o SR. DEPOENTE (Orlando-Villas Boas) - Se

os estãgios de cultura dos nossos índios fossem num sõ pl~

no. a solução para a FUNAI seria muito melhor e a sua im

plantação seria muito mais fãcil. Isso modifica de acordo

com o grau e o estãgio de aculturação de cada índio. Veja

V.Exa. que os índios do Rio Grande do Sul e de São Paulo jã

estão em condições de receber um ensino bilingüe. enquanto

que outros índios aculturados ainda estão longe dessa pers

pectiva. Os índios de cultura pura. principlamente do Bra

sil Central e. da Amazõnia. ainda estão longe de serem ensi

nados nesse sentido. E por isso que nos referimos ao Summer

feito pelo Serviço Nacional de Tuberculoses. assinado pelo

Dr. Noelio Lutercio. que ouviu o Padre Cobaltini. como ta~

bem ouvi. Gostaria de ressaltar que isso não foi incúria da

missão. Talvez eles não conhecessem o missionãrio doente

que chegou. Mas o fato e que. em contato com a nossa civill

zação. os índios vão desaparecendo com uma rapidez incrí

vel.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Ainda para fi

nalizar. eu gostaria de saber se. na sua opinião. e vãlida

a atuação de missionãrios - alguns ate dizem pertencer ao

CIMI - em organizar reuniões com os índios.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Sou

totalmente contrãrio a que missionãrios ligados ao CIMI ou

não missionãrios façam reuniões dessa natureza. sem a pa~

ticipação. o conhecimento e a concordãncia da FUNAI. que e

o õrgão responsãvel pelo índio fisico.

Institute. porque ele estã querendo fazer a tradução do

texto da língua dos índios de cultura pura.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Gostaria de sa

ber do Depoente se esses exames. estudos e a procura da so

lução para o problema do índio deve receber qualquer influ

ênci a externa. O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO Devo concluir

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freitas Nobre)-

Pas~o a palavra. agora. ao Deputado Wãlter de Castro.

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Sr.Orla~

que o trabalho do CIMI ou daqueles que dizem pertencer ao

CIMI perturba o trabalho da FUNAI.

O SR. DEPOENTE (Orl~ndo Villas Boas)-Creio

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas)-Creio

que não. Os nossos problemas devem ser resolvidos aqui.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Perfeitamente.

Gostaria de saber tambem - apesar de o Depoente ja ter de

clarado. mas eu queria que isso ficasse bem enfatizado

aqui - se existem missões religiosas distribuindo antico~

cepcionais. Quais? Com que objetivo?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Es-

que. neste particular. sim. E não leva vantagem nenhuma

índio.

o

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Na

turalmente - eu não poderia assegurar - talvez para esta~

car o crescimento da população no interior.

sa declaração foi feita pelo prõprio Ministro do Interior.

Afonso Albuquerque Lima. em uma de suas viagens à parte

Leste do Pais. no Tocantins. Disse ele ter encontrado mis

sões não catõlicàs distribuindo anticoncepcionais entre os

o SR. DEPOENTE (Orl ando Vi 11 as Boas) - Ou.

pelo menos. para estancar. por determinadõ tempo o aspecto

superdemogrãfico no interior.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Por que os Bo

Então.o SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO -

da FUNAI.

O SR. ·DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Onde se

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Em

entendi mal. Entendi que teria sido construído com recursos

localiza esse hospital?

veis. levadas pelos civilizados. O Sr. Presidente desta Co

missão. ao interpelar V.Sa .• perguntou sobre a atividade da

FUNAI nesse sentido e V.Sa. respondeu que existe. no Estado

de Mato Grosso. que tenho a honra de representar nesta Ca

sa. um hospital construido com recursos prõprios da FUNAI.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) -Não.

O hospital e mantido com o auxílio da FUNAI. Se não me eng~

no. o nome do hospital e "O. Loide". mulher extraordinãria

que se dedica a dar assistência ao índio.

do Villas Boas. e do nosso conhecimento a preocupação dos

órgãos que atuam no setor de proteção ao indio no que se re

fere ã contaminação dessa população por doenças transmissi-

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - C!:!.

mo o hospital atende exclusivaminte aos índios. a FUNAI dã

uma subvenção e toda a assistência possível a esse hospital.

Se alguem mais deve receber elogio maior nesta Casa. e essa

senhora que se dedica ao nosso índio tuberculoso. dando-lhe

assistênci a.

reli

extin-

a aproximadamente

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Para

O SR, DEPUTADO JO~O PEDRO - Missões

gui r.

BOO?

roros. que eram 5 mil. estão reduzidos

giosas não catõlicas. E com que objetivos?

índios e as populações caboclas.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Por

causa de um contato ãspero com a sociedade nacional. Os ma

les que surgiram - não vai ai nenhum desdouro às missões.

porque. na epoca. os recursos até eram bem pequenos. Uma s~

rie de pessoas e eu somos testemunhas de que um dos grandes

missionãrios que tivemos entre os Bororos. o autor daquele

livro "BOROROS ORIENTAIS". o Padre Cobaltini .confessava.ce~

ta feita. que um irmão vindo de Milão era tuberculoso e: d~

Douradrs.

O SR. DEPUTADO W1\LTER DE CASTRO - Muito bem.

pois. morreram 800 bororinhos. Isso consta de um trabalho Conheço realmente esse trabalho em Dourados. Pertenci à e-
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quipe do saudoso Dr. Noel Nutels, quando atuava no serviço

de Unidades Aereas Sanitãrias, no Souza, dando cobertura ã

área indígena daquela região. De forma que me surpreendi

quando V.Sa. disse que havia um hospital mantido com recu!

sos da FUNAI, porque nqssa luta sempre foi no sentido de

que o índio fosse atendido num hospital. O índio daquela

região tem sido tratado como indigente na Santa Casa.

O SR. DEPOENTE. (Drl ando Vil 1as Boas) - E

claro. Já que V.Exa. tocou na questão de saúde, convinha

consignar aqui uma homenagem ã figura extraordinária de Noel

Nutels e da Unidade Sanitária Aerea, que, sem dúvida alg~

ma, fizeram, principalmente na luta contra a tuberculose,um

eSforço inaudito no interior longínquo deste País. V.Exa.cQ

nheceu bem Noel Nutels e sua capacidade de trabalho e sabe ~

da dedicação que ele sempre dispensou ao nosso índio.

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Realme~

te, acredito ter sido essa a única epoca em que o índio foi

assistido no setor da tuberculose. Infelizmente, hoje, par~

ce-me que essa unidade já nem funciona mais.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Sr. Presidente, Srs. Deputados. desejo apenas agradecer ao

sertanista Orlando Villas Boas que, em râ-pido . depoimento,

precedido de exibição de filme, mostrou o trabalho tão difI

cil que ele e seu irmão se propuseram a fazer pelo País. A

presento-lhe agrãdecimentos, em nome da Comissão. Chegamos

ã conclusão de que, apesar da carência de verbas. S.Sa. mos

.trou que a FUNAI, dentro de suas possibilidades, vem cum

prindo sua missão. Um depoimento como o de V.Sa., Sr. Orla~

do, respeitado, pela vivência que tem no meio jndígena, me

rece, de nossa parte, os maiores elogios. Portanto. mais ~

ma vez, em. nosso nome e em nome da Presidência e dos Srs.me.!!!

bros desta Comissão, nossos agradecimentos a V.5a. pelo com

parecimento a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freitas Nobre)

Estão encerrados os trabalhos.

7~REUNI~0, REALIZADA EM 10.08.77 .

o SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Não.

Ela está agindo. Estã com o Dr. Jose Miranda, que era auxi

liar e que V.Exa. deve ter conhecido. Ele e altamente dedi

cada tambem.

DEPOENTE: JOLIO CrSAR MELATT!

DOUTOR EM ANTROPOLDGIA

o SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Conheço-

o.

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - E
claro que o Noel tinha maior facilidade e mais liberdade

de ação. O Dr. Miranda está mais enquadrado ãs normas da

CLT.

o SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Uma ulti

ma pergunta: essa Unidade Aerea Sanitária - creio que o no

me não mudou - funciona em que áreas do País?

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - E

les agem em áreas indígenas e em regiões em que os recur

sos das prefeituras são pequenos. Creio que a sua ação tem

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Há numero regimental, declaro abertos os trabalhos

da 7a. Reunião desta CPI para ouvir o depoimento do Doutor

em Antropologia Julio Cesar Melatti. Peço ã Secretária que

proceda ã leitura da Ata da sessão anterior.

(LEITURA DA ATA)

Em discussão a Ata. Em votação. (pausa) AprQ

vada. Peço ao Sr. Depoente, Sr. Jülio Cesar Melatti. que

pr~ceda ao juramento de praxe.

(JURAMENTO)

Consulto o Depoente sobre se deseja fazer

uma exposição inicial a respeito do assunto que o traz aqui.

O SR. DEPOENTE (Julio Cesar Melatti) - Gost~

sido muito restrita porque aqueles velhos aviões Douglas ria de fazer.

147 desapareceram. A Unidade leva uma equipe relativamente

pesada e um numero qu:..,não cabe nos aviões que estão usa~

do hoje, que são os Bandeirantes. Então a sua ação dimi

nuiu em conseqUência disso.

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Agradeço

a V.Sa. as respostas

O SR. DEPOENTE (Orlando Villas Boas) - Mui

to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Freitas Nobre)

Este foi o ultimo interpelante. Comunicamos que a nossa Co

missão se reunirá na quinta-feira da prõxima semana, às 10

horas, quando será anunciada a data da viagem ao Xingu, al

cançando a Ilha do Bananal e Barra do Garças. Antes, porem,

o Relator pede a palavra para transmitir ao Depoente agrad~

cimentos, em nome da Comissão.

O SR. PRESIOENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Tem a palavra o Dr. Jülio Cesar Melatti.

O SR. DEPOENTE (Julio Cesar Melatti) - Na

verdade, acredito que meu depoimento será mais seguro naqu~

las ãreas das quais tenho mais conhecimento. Por isso, devo

dizer mais ou menos que relações tenho com o problema indí

gena. Comecei a trabalhar nesta área em 1961, numa pesquisa

com os indios Gaviões. do Parã. Então, eu acompanhava, como

auxiliar de pesquisa. o Antropólogo Roberto da Mata, do Mu

seu Nacional. No ano seguinte, 1962. iniciei uma pesquisa

com os indios Krahõ do Norte de Goiás, e esta pesquisa con-

tou com vãrias etapas de campo, em 1962. 1963, 1964, 1965

1967, e 1971, o que soma pouco mais de um ano de ativida .:Ies

entre estes índins. E mais recentemente visitei os indios M~

rubo, acompanhado da Etnõloga De1vair Melatti. minha esposa,
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na passagem de ano de 1974 para ~975. Sobre estas ãreas en

tão e que meu depoimento pode ser mais seguro. Outras ativi

dades tenho com relação ao problema indlgena: sou membro su

plente do Conselho.lndigenista. mas com o afastamento do ti

tular. a partir de fevereiro deste ano. passei a substitul 

-10. Tambem trabalho como assessor numa publicação da Funda

ção Nacional do Indio. revista de atualidade indIgena. Estas

são minhas relações diretas com o problema indIgena. Então ,

gostaria de dizer alguma coisa a respeito da situação desses

lndios que visitei. Quanto aos Gaviões. minha visita jã faz

16 anos. Conheci-os em 1961. Estavam eles junto ao rio Toca~

tins. a uns 40 km da margem direita. em frente a uma pequena

çidade chamada Ituniranga, prõxima ã cidade de Marabã. Era

um grupo de 25 lndios. em 1961. e que tinha sido de 90 indi

os cinco anos antes. quando foram pacificados. Tratava-se de

uma parte dos lndios Gaviões. Outra parte estava junto de I

tucurul. ainda em processo de atração. num posto indigena ch~

mado da M~ntanha. E a terceira parte desse grupo era compl~

tamente desconhecida. Desconfiava-se que existia, mas não

se sabia ainda deles. No tempo em que visitei, os Gaviões, a

aldeia deles estava junto a uma ãrea de castanhal. na qual

também se fazia a derrubada para um grande pasto. Depois

que saimos de lã, esta parte desconhecida dos Gaviões en

trou em contato tambem e hoje as tres partes estão mais ao

sul, numa ãrea reservada pela FUNAI. chamada Mãe Maria. E

realmente talvez a gente possa dizer que os Gaviões hoje es

tejilm em boa situação, devido a um projeto de assistência d~

senvolvido por uma aluna da Universidade de São Paulo. cha

mada Vara Ferraz. Conseguiu-se que os lndios passassem eles

próprios a, explorar a castanha do seu território, e a admi

nistrar esta exploração. Quer dizer. anteriormente a explo

ração de castanha era promovida pela FUNA'I e os lndios en

travam como assalariados. Hoje. eles têm posse da renda pr~

duzida pela castanha em seu território. Eles mesmo a admi 

nistram e têm conta em banco. E. parec~r não tenho certeza.

eles estão interessados na sua própria emaneipaçio. Mas

quem pode depor a respeito disso. com mais detalhe. séria a

própria coordenadora do Projeto. a Vara Ferraz. "o ano se

guinte, 1962. visitei pela primeira vez os índios Kra~ô. do

norte de Goiãs. Estes 'fnllios têm UNa história de contato mui

ta antiga. t interessante notar que 05 Gaviões entraram em

contato em 1955. Em 1961, jã estavam bastante .odifjcados

com relação ã sua maneira de vida original. Ji os ;ndios Kr~

hõs entraram em contato, contato pacIfico com os civiliza 

dos. em 1809 e em 1962; 150 anos depois mantinham muito da

sua cultura original. A história dos indios Krahôs e muito

cheia de peripecias. Eles hoje e~tão no norte de Goiãs. mas

originalmente estavam no Maranhão, junto do rio Balsas. e

ar e que entraram em contato com os civilizados, contato

primeirampnte hostil. Depois eles sofreram uma derrota para

as tropas regulares associadas a vaqueiros, em 1809, a par

tir dai passaram a entrar em contato pacifico com os fazen-

deiros da região. Não ~ô entraram em contato pacIfico, mas

tacitamente fizéram uma aliança com os fazendeiros da re

gião contra os demais indios. E a partir dal passaram a aj~

dá-los a combater outros lndios vizinhos. E colaboraram tal

vez com o desaparecimento de outras tribos. como Norocoagê,

Albutiê. Onrecamecra, que hoje não existem mais. E uma vez

prestada essa colaboração, e não tendo mais, sob o ponto de

vista dos fazendeiros da área. nada a fazer alI, porque a

partir daquele momento eles estavam atrapalhando, estavam ~

cupando terras. caçando gado dos fazendeiros, então um mis

sionãrio'capuchinho. chamado Frei Rafael Detagia, levou os

índios Krahôs do Maranhão para o norte de Goiãs e os i~sta

10u em Pedro Afonso, que hoje é uma cidade do norte de Goi

is. De Pedro Afonso. os indios seguiram para o Nordeste e

hoje estão num canto do Estado de Goiãs. que faz frontei ra

com o Piaui e Maranhão. Estes Tndios. a princlpio no norte

de Goiãs, tiveram rela,ões amistosas com um grande fazendei

ro da ãrea e de certa maneira colaboraram com este fazendei

ro, matando onças que destrulam o gado ou então atê lutando

contra outros fazendei~os inimigos desse. Mas em 1940 este

fazendeiro jã tinha morrido e um de seus filhos agora tinha

queixas contra os Krahôs, porque estes matavam seu gado. E

promoveu, junto com outro fazendeiro do Maranhão, um ataque

aos Krahôs. Isto foi feito em 1940. Nesse ataque morreram26

índios. sobretudo mulheres e crianças. Um missionário pro 

testante que vivia junto a esta ãrea denunciou o fato ao G~

verno Federal e então se instaurou um inquérito. Os três f~

zendeiros responsãveis foram julgados e depois do segundo

julgamento foram condenados. dois deles a sete anos de pri

são. um outro a.cinco e esta prisão foi transformada em pri

são condicional na cidade de Pedro Afonso. Outra medida do

Governo Federal na epoca. atraves do Governo do Estado de

Goiãs ...

o SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS - Qual a data?

o SR. DEPOEnTE (JijliD Cesa~ Melatti) - E~

1940. Este o primeiro choque. onde morreram 26 pessoas. Es

tes fazendeiros então sofreram punição. E outra medida tom!

da pelo Governo Federal, foi a instalação de um posto do e~

tio Serviço de Proteção aos Indios. Foi in~talado. acredito,

por volta de 1943. ~ & delimitação de WRa ãrea feita pelo

Governo do Estado de Goiãs, atraves de decreto, se não me

engano e de 5 de agosto de 1944. E e essa ãrea delimitada

nesse decreto que vigora ate hoje na região. A partir dal

os problemas serios de terras dos Krahõs de certa maneira

desapareceram. ~ certo que o Serviço de Proteçaõ aos Indi 

os aceitou arrendatãrios dentro do território. Eu mesmo che

guei a ver formulãrios impressos que eram preenchidos pelos

arrendatãrios. Dep6is, quando cheguei aos Krahôs, em 1962 •

o encarregado do posto jã não ia procurar os ocupantes do

território para assin~r esse compromisso de arrendamento

mas enviava os prôprios lndios para cobrarem as taxas de ar
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hôs está subindo atualmente. Devo dizer tambem que, apes a r

de todos os percalços, a população dos Krahôs teve um gran

de declínio no século passado. A gente não pode calc u1 ar

corretamente, porque parte é devida a estimat!vas. Por exe!.!

plo, o r'lajor Francis.co de Paula Ribei~o, português, que

combateu os indios Tirlbira no lIaranhão, no início do Século

19, e que delXOU três r.lemõrias a respeito desses indios

calcula a população entre 3 mil e 4 mil indios Krahós, Er.1

1852, os Krahôs; em Pedro Afonso, estavam reduzidos a 620 ,

segundo recens~amento do Frei Rafael de Itagia. Ji Harold

Schultz, que visitou esses índios em 1950, calcula a popul!

ção em 400, se bem que ele não fez um recenseamento. t uma

estimativa. A população teria diminuido ainda mais. Em 1962.

eu fiz um recenseamento e contei, nas cinco aldeias que

mantinham o estilo de vida tradicional, 520 índios, mais o~

tros índios que viviam dentro do territõrio indigena, mas

não nas aldeias, que faziam talvez cerca de 23 índios mais

ou menos. Ji em 1971, nove anos depois, repeti o recensea

mento. Em vez de 520 nas aldeias, encontrei 583, quer. di

zer, a população dos Krahôs esti aumentand~. Realmente,

situação dos Krahôs hoje é melhor do que em 1962. Cr~io que

uma tradição que se criou entre os Krahôs a das g~andes vi!

gens. Desde o tempo do Império, os Krahós passaram a viajar

para cidades qu~ estavam bem longe do seu territôrio. Entã~

relatórios de presidentes provinciais falam de visitas de

indios Krahôs. por exemplo, ã antiga capital de Goiãs, que

fica bem longe do território. Houve Krahós que visitaram T!

resina, São Luis, Belém, Recife e, depois da abertura da B!

1ém-Brasilia, passaram a freqaentar mais o Sul, Brasília

Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte etc. Ch!

gúei a contar que, numa aldeia, ao fim de certo ano, 22% da

população havia viajado para uma grande cidade. E era uma

aldeia de 160 habitantes. Então, essas viagens, que 1evavao

meses, normalmente afetavam as tarefas agrícolas. O indio

quando viajava, deixava de derrubar a floresta para insta 

lar a roça ou a derrubava, mas não cultivava ~' quando vol

tava, obrigava, de certa maneira, um parente a dividir

sua roça com ele. Isto diminuía a produção, e eles estavam

sempre em penuria. Uma das tentativas desse comitê francês,

junto com a CIDR, foi levantar o nive1 de produção até o n!

ces~ãrio para a SUbsistência, sem criar necessidades novas,

como, por exemplo. compra de tratores. o que exigiria cons~

mo de combustivel, troca de peças, que os índios não poder!

am fazer. Mas aumentar a produção das roças através de açu

des. fazer a criação de peixes e coisas assim. Agora, como

O primeiro técnico mandado da França não satisfez, a própria

Fundação Nacional do lndio instalou paralelamente um proje

to de certa maneira para amparar o trabalho do técnico, e

esse projeto vem se desenvolvendo ate hoje com bastante di

ficuldade. Tive notícias, segundo a ultima visita da etnõl~

ga Wilma Aqueara, à região, de que a produção dos índios Kr!

rendamento e eles recebiam alguma quantidade de mandioca

alguma cabeça de gado pelo arrendamento. Estavam em tal si

tuação, que os próprios indios às vezes promoviam a entrada

de sertanejos dentro da ãrea indigena para receberem esses

presentes. A situação em 1962 era bastante difici1, os indi

os não tinham quase nenhuma assistencia. Havia um posto in

dígena, quase sempre fechado, havia uma escola que realmen

te não funcionav~, a assitencia era minima e as comunicaçõ~

com o posto eram muito dificieis, uma estrada muito precã 

ria. O Municipio mais prõximo, que era Itacajã, tinha ape

nas um camlnháo que viajava de vez em quando para Pedro A 

fonso, nem Sempre. Então, era uma área muito dlfici1 de ser

alcançada e não se podia prestar nenhuma assistencia mais

efetiva a esses indios. A partir, mais ou menos, d~ 1967

uma etnóloga do Museu Paulista, Wilma Aqueara, que lã tinha

estado vãrias vezes ~om os índios Krahôs. resolveu fazer aI

guma coisa por eles. E a primeira medida que ela tomou foi'

tentar fazer com que os indios criassem algum gado. No prõ

prio Municipio de Itacajá comprou cerca de 26 ~ezerros, pa

rece-me, e dou-os a uma aldeia indigena para criã-10s cole

tivamente. A experiência não deu certo, quase tod~s essas ~

ses desapareceram e depois criou um sério problema entre as

vãrias aldeias indigenas, ~orque os Krahôs estavam, pelo m~

nos em 62, divididos em 5 aldeias, num total de 520 indios.

As aldeias que não receberam gado ficaram ress~ntidas com

1sso. Por volta de 1970, não sei precisar'a dat~, ela resol

reforçar e;se rebanho com mais 250 cabeças de gado, através,
de uma campanha filantrõpica que realizou em s~o Paulo. CO!!!

prou essas 250 cabeças de gado, deu 200 a uma ~ldeia e 50 a

outra e a ou~ras aldeias não deu nenhuma. As aldeias resse~

tidas passaram a matar gado daquelas que tlnham recebido e

ao mesmo tempo houve uma epidemia de aftose que dizimou ba~

tante o rebanho. Ao mesmo tempo que fazia isso, entrou em

conta to com uma, enti dade'francesa, chamada Comi té pel a Cam

panha contra a F.o~e no Mundo, para pagar a um técnico agro

pecuário para se 'instalar entre os Krahôs. Esse técnico per

tencia a uma outra instituição francesa chamada Companhia ~

ternaciona1 de Desenvolvimento Rural - CIDR. Esse técnico se

instalou, se não me engano, em 1962, entre os Krahôs. Real

mente, também essa experiencia não deu mutto certo. O têcni

co se instalou numa aldeia e não deu muita assistência às ~

mais. Parece que ele se preocupou muito com o estado sanitI

rio e menos com o apoio às atividades agropecuárias, que

era realmente a especialidade dele. A intenção da instala 

ção desse técnico era não propr.iamente criar necessida..des n9

vas para os Krahôs, mas simplesmente fazer com que os Kra 

hôs aumentassem a sua produção até o nivel da subsistencia.

Até essa data, o que os Krahôs produziam não dava para a

sua manutenção durante o ano inteiro. Instalavam suas roças,

colhiam, mas quando chegava mais ou menos setembro começava

um periodo de penúria atê a próxima colheita, que se davaem

fevereiro ou março. Isso se devia. dentre outras coisas, a os problemas de terra nessa irea dos Krahôs existem, mas
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não são tão serios quanto em outras ãreas. A ãrea dos Kra~

hôs não oferece muitos atrativos. t uma ãrea de cerrado e

matas galerias e ate agora, parece, não se descobriu mine 

rio nem outro tipo de riqueza, castanha, babaçu, nada. t

uma irea cobiçada, sim, mas pelos pequenos agricultores da

região e também pelos pequenos fazendeiros, que tentam colR

car nas ãreas Krahôs o seu gado. Agora, a terceira experi

ência com indios que tive foi com os Marubo, em 1964/1975 •

Os indios fotarubo estão localizados no sudoeste do Estado do

Amazonas bem perto da frontei ra com o Peru e o Acre, no Mu

nicipio de Atalaia do Norte. Eles têm tambéM uma histõ r.i a

bastante curiosa, porque entraram em contacto com os civi1i

zados, ou no fim do século passado ou no inicio deste sécu

lo. E o contacto se fez com seringueiros que avançavam pe

lo rio Javari e.seus afluentes rio acima e também com cau-

cheiros q~e, na maior parte, parece, eram de nacionalid ad e

perunana, que também desciam os rios nessa região. O cau 

cho ficava na região dos altos rios e a seringueira na par

te mais baixa. Então, os seringueiros brasileiros e os cau

cheiros peruanos se encontravam nessa região. E os indios

Marubo foram engajados nessas atividades extrativas de ca~

cho e de seringa. Veio o auge da borracha, em 1912, e de

pois o preço da borracha passou a cair, ate chegar ao mini

mo, por volta de 1930-32. A partir, mais ou menos,de 1920 a

população do rio Javari e seus afluentes, onde estão 50 Ma

rubos, rios Turi e Curuçã, cómeçou a retirar-se. Os serin

gueiros e caucheiros se retiram da região. E os indios lla

rubos, que tinham contacto com os civilizados, se viram, a

partir, mais ou menos, de 1930, sozinhos de novo, como in 

dios isolados e sem comercio com os civilizados. Viveram i

solados por um periodo de 20 anos, ate que, em 1952, eles

próprios procuraram outra vez o contato com civilizados, a

gora com os do rio Juruã. ~ais tarde, os madeireiros do So

limões os alcançaram tambem, e hoje os Narubos têm cor.:ercio

com os Clvllizados, cortando cedro e uma outra madeira para

vendê-las aos civilizados. A situação dos Marubos atualmen

te ê boa, mas tudo indica que não o serã daqui há algum te~

po. Os Marubos estão bem alimentados, têm grandes roças, a

região e rica em caça e não se entregam exclusivamente ã ex

p10ração de madeira. Há madeireiros aa região que fazem ex

clusivamente a exploração da ~adeira, têm que comprar ate

os alimentos dos ragatões. Os 11arubos não. Elés cortam a

madeira, mas el~s mesmos cultivam as suas roças. Acontece,

porém, que hã um~ estrada que passarã perto da ãrea dos ~a

rubos, a que ligarã Cruzeiro do Sul a Benjamim Constant

Atualmente, por exemplo, as agropecuãrias se instalam na

parte leste do Estado do Acre e estão, em parte, regadas p.@.

10 rio Purus e seus afluentes. Estão começando a se insta

lar na parte Oeste, a região do Juruã, e acredito que, uma

vez ocupada a região do Juruã, elas, acompanhando a estrada

que se vai instalar de Cruzeiro do Sul ate Benjamim Cons

tant, alcançarão o território dos Marubos, Mayorona. e Cana

mari, na região, e os indios Marubos passarão a ter proble

mas de terra, que atualmente não têm. ! curioso que até a

gora nenhuma provi dênci a tenha s i do tomada para a demarca 

ção de uma ãrea para os Marubos. ~ão essas três regiões

a dos Gaviões, a dos ~larubos e a dos Krahôs que conheço pe~-soalmente. As outras re~iões, conheço atrave~ de bibliogr~

fias e de informações de terceiros. Acredito que, no momen

to, hã dois problemas serios a serem resolvidos com relação

aos indigenas: o primeiro é o problema da terra. Este en 

frenta diversas dificuldades. Uma delas é que a FU~AI pare

ce não dispor de recursos financeiros suficientes para ata

cã-10s com intensidade. Normalmente, ela ataca aqueles pr.e.

blemas das ãreas que estão emcrise, as que jã estão invadi

das. e por isso deixa para uma segunda ocasião aquelas que

ainda não estão invadidas. Então. a resolução desse probl.@.

ma se torna muito mais dificil. pela falta de recursos. E,

naturaJmente. hã grandes interesses em certas ãreas, o que

dificulta também. Parece. ainda, que a FUNAI tem um serio

problema na sua ~rganização interna, a falta de comunicação

entre os diversos departamentos. Ora a delim~tação de ter

ras estã entregue a um departamento. ora estã a outro. O

que um departamento faz, muitas vezes o outro departame,nt o

não sabe. e coisas assim. Há um problema de entrosa me nto

entre os departamentos. Isso. naturalmente, atrasa e cria

obstãculos a um trabalho bem feito de demarcação de terra.

Acredito que em matéria de demarcação, de delimitação de

terras, os pesquisadores que visitaram esses grupos e que

têm pesquisa sobre eles deveriam ser ouvidos, o que muitas

vezes não acontece também. Eles podem dar informações so

bre o modo de vida do grupo. Naturalrnthte, uma área e ne 

cessãria a um grupo. Porque não podemos dizer que todos os

{ndios tenham a mesma necessidade de terra. Hã grupos que

se apoiam muito, ainda, em atividades ~e caça, precisam de

uma ~rea maior, enquanto outros são grupos agricolas, não

precisam de ãreas tão grandes, mas de terIas férteis. Ocor

reu, por exemplo, entre os Nambiquaras, que aãrea para eles

demarcada era um imenso cerrado, enquanto as florestas das

margens do Guapóré, que são próprias para agricultura e são

habitadas tambem por ~ambiquaras, não foram demarcadas para

eles. Então, e preciso que tenham terras férteis, é preci

so que a terra doada ou demarcada não seria doada, seria

terra reconhecida como dos indios - seja suficiente para a

limentar a população indigena e conte, inclusive, com um po~

sivel aumento de sua população. Porque temos que contar tam

bem não co~ um decrescimo da população indigena, ma; com o

aUMento. A população indigena norma1ment~ cai violentamen

te no momento do contacto, muitas vezes por falta de cuida

dos medicos e sarritãrios. l1as, se a população não desapar~

ce, se ela resiste com um pequano numero, a tendência, a

longo prazo, é aumentar, como vem ocorrendo com vãrios gru-'

pos indigenas brasileiros. Assim, a demarcação de terras d~

ve levar em conta também o aumento da população. Outro pr.e.
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O SR. DEPDENTE(Julio Cesar l1elatti) - Sim.

Na verdade, existem poucos lndios incorporados ao quadro da

própria FU~AI, como funcionãrios.

O SR. DEPUTADO J mÓIl mo SlItlTANA - Sena por

falta de interesse do indio ou da FUNAI? Os indios gostari-

blema serio, com relação aos indigenas, e o da responsabili

dade dos indios pela sua própria existência. A tutela cria

um serio problema para as indios. Geralmente o órgio tutor

toma todas as responsabilidades pela spbrevivência dos indi

os e retira deles essa responsabilidade. Os projetos pese~

volvidos na Fundação Nacional do indio não levam às vezes eJ'l

conta os próprios desejos da população indlgena; muitos pr~

jetos são desenvo\vidos, são elaborados sem que a população

ouviáa, muitas vezes ela sõ participa, vamos dizer, forne 

cendo trabalhadores assalariados, mas não gerentes do proj~

to. Acredito que se o objetivo da Fundaçio Nacional do in

dio é a integração gradual da populaçio indigena,ã socieda

de nacional, é preciso que se preparem, DOUCO a pouco, es-

ses l~dios para a integraç~o. Se eles devem ser preparados

para a integração, e necessário que se entregue ã população

indlgena tambÉm postos de responsabilidade. e passivel, em

certos lugare3, entregar, por exemplo, o cargo de assisten

te de enfermagem a indlgenas, e posivel entregar-se o cargo

de professor a indlgena. O próprio cargo de chefe de posto

pode ser exercido por indigenas. De certa maneira, É preci

so respeitar tambem o sisteJ'la politico do grupo, não impor

chefes de aldel~ 'ou coisas assim.

O.SR. DEPUTADO JERlÍrlH10 SANTANA - Ainda en 

contrei na região de Rondônia o trabalho do Mal. Rondon na

linha telegráfica. Ele construiu as estações telegrãfi c as

entre Cuiab'á, Porto Velho e Guajaramirim, e eram telegrafi~

tas os próprios indios, que foram adestrados. Eu gostariade

saber se hoje a Fundacão não tem essa orientação? Parece

que aquela orientação do Mal. Rondon vinha ao encontro do

gue V. Exa. estã dizendo, isto ê, ele preparou os lndios pa

ra serem os telegrafistas e eles foram, enquanto existiu a

linha telegráfica, eficientes telegrafistas. Eu gostaria de

Saber, repito, se a FUNAI não tem essa orientação pedagógi

ca hoje, ou tem? Poderia V.Sa. esclarecer?

Se e1'a e

o SR: DEPD8JTE (Julio Cesar Nelatti) - Pode.,
O SR. DEPUTADO JEIllÍilI1iO SAiITANA - Nas isso

não está na preocupação da FUMAI, entregar a direção do ór

gão ao próprio indio, que, preparado, tem capacidade de li

derança, pode dirigir o órgão que trata dele.

O SR. DEPDErlTE (Jülio Cesar lIelatti) - Sim.

Acredito que no"momento essa ~io seria a orientaçio, mas e.

les podem ocupar deterninados encargos, e pouco a pouco ...

O SR. DEPOEflTE (Jülio César Melatti) - Vaga

mente posso dizer alguma coisa, mas as diferenças, acredi

to, não são muito grandes. O Serviço de Proteção aos indi

os naturalmente não começou com pessoas que conheciam o p~

blema indigena, mas com pessoas que estavam ideologicamen

te muito ligadas i resolução do problema indigena.- Então,

ele teve uma atuação muito boa no inIcio, a partir de 1910.

(ssa atuação foi decaindo, ate que levou ã extinção do

próprio serviço. Quer dizer, os velhos, os fundadores' do

Serviço foram pouco a pouco se afastando e sendo substituI

dos por outros funcionãrios que não tinham as mesmas idei

as a respeito do problema indigena. Naturalmente a FUMAI,

hoje, tem maiores recursos em pessoal e mesmo financeir2s.

rios exemplos, inclusive os indios das missões sales i an.as

que estudaram ate na Europa, V.Sa. não acha que eles poderi

am também dirigir a FUflAI? Um lndio preparado não deveria ser

o presidente, o diretor da FUNAI?

o SR. DEPUTADO JERlÍrWIO SANTIltI - Vou inter

vir porque estã dentro do assunto que o depoente focaliza

O tla1. Rondon, que era descendente de indio, dirigiu os or

ganiswos indlaenas no nrasil por longo tempo. QUal o termo

de comparação que V.Sa. estabelece, hoje, entre a,adminis 

tração do ilal. Rondon, qup era inJio, COr.1 a administração ,los

órgãos indigenas atuais? A adninistração do tla1. Rondon. i

frente do SPI, foi mais eficiente ou as atuais seriam mais

eficientes, no que diz_respeito ã compreensão, ao equacion~

menta da problel~dtica indigena? Evidentemente, o lIal. Ron

don viveu numa epoca em que os recursos tecnológicos, finan

ceiros e pedadõgicos eram mUlto mais limitados. Hoje são

mais abundantes, tanto os recursos, os estudos, pela própri

a evolução. Poderia V.Sa. estabelecer algum termo de comp!

ração entre a or, cntação do 11a 1. Rondon ã frente dos vári os

serviços indigenas no Brasil e a orientação atual?

'Iou

indlgena a que ele vai ser aplicado seja ouvida

am de ser aproveitados?

O SR. DEPOEiJTE (Jul io Cesar l1elatti) -

responder. Acredito que não seria simplesmente a incorpor!

ção do )ndio como funcionário da FUNAI, mas criar-se de ce!

ta maneir~ projetos eJ'l que os indios atuem, mesmo sem serem

funcionários, ou seja, devolver-se-lhes de certa maneira o

encargo pela sobrevivência e, em muitos casos, vamos dizer,

devolver a autoridade ao próprio chefe de aldeia. ! nesse

sentido.

o SR. DEPUTADO J ERÓlmlO SANTANA - Por exem -

plo, o lndio pr~parado desde criança ou o lndio aculturado,

que venha a faze.,. cursos universitários, como conhecemos vI

O SR. PRESID 8HE (Deputado Israel Dias ilo·

vaes) - Apelo ao Deputado Jerônimo Santana que aguarde sua

vez para a inquirição, senão, com a quebra da unidade do

depoimento, haverá prejuizo para nós prõprios. Porque a

riqueza do que ele está dizendo e tão evidente que V. Exa.

terã seguramente outras questões a formular, sem prejuim da

boa ordem dos trabalhos. Trata-se de um dos Deputados Mais

operosos, Sr. Julio César Melatti, e é por isso que ele fi

ca nessa inquietação para. de pronto, submeter a V. Exa. as

suas questões.
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o SR. DEPUTADO JERÔNIflO SMlTANA - Porque pa-

rece que os Indios recorri!~ ao "aI. Rondon, pelo que sabe

mos e que se conta, com certa confiança. Ele era um elemen

to que ia às áreas indigenas e as tribos o procuravam como

se ele fosse um pai. Não sei se os indios atuais procu r ar.1

assim os dirigentes da FUNAI, com essa confiança de serem ~

tendidos, de teren resolvido seus problemas, como faziam na

epoca de Rondon. r·lesmo fora do SPI, ele era sempre procur~

do pelos indios, pelos caciques, e os atendia com todo o a

feto. Isso dava um aspecto de confiabilidade. Eles esper~

vam que Rondon resolvesse os problemas que traziam. Não

sei se V.Sa. destaca esse aspecto de confiabilidade entre ~

indios.e Rondon. Parece que hoje o indio esti pessimista,

não confia muito na FUnAI. Hoje, se puderem, eles fazem

criticas ao órgão.

o SR. OEPOE1ITE (Júlio Cesar Nelatti) - Pare-

ce-me simplesmente que o indio hoje tem mais acesso aos mei

os de cOr.1unicação do qfie no tempo de Rondon, ap;sar de tra

balharem nas linhas telegráficas. Realmente, uma outra co!!.

sa que acho importante e justamente deixar de ser pai dos

indios. Acho que eles não precisam mais de pais. Acho que,

no momento, e necessirio que eles assumam a responsabilIda

de pela sua vida e creio que uma política indigenista corr!

ta deveria justamente visar a isso: eliminar os pais dos i~

dias e entregar a responsabilidade pela sua vida 11 eles mes't.

mo. Neste sentido, acredito que seria uma boa politica

Outra coisa que gostaria de deixar registrada e que, natu

ralmente, um etnólogo está r.1uito limitado aos casos que es-

tudou; pode falar a respeito de outros casos, mas sempre a

tra ves de docur.1entação i ndi reta: bi bl i ografi a, conversas CO;;]

terceiros etc. Então, seria interessante que esta Comissã o

ouvisse tamber.1 pessoas que trabalharam em outras ireas, co

mo, por exemplo, a Prtrfessora Alcida Ramos e o Professor KE!l.

neth Taylor que, infelizmente, estão saindo agora do Pais

mas trabalharam em projetos com os indios Ianoama, no Terri

tório de Roraima: o Professor Peter Coper trabalhou num ou

tro projeto com a FUNAI e esteve na região noroeste do Esta

do do Amazonas, com os lndios ~·!acu. O Professor David Pri

ce trabalhou tambem num projeto com a F.lJNAI, na fronteira de

r·lato Grosso com o Território de Rondônia, com os índios Ilam

biquara, e terill muita coisa a contar a respeito dessa re

gião. A Professora Lucas Vidal, da Universida~e de são Pau

10. que trabalha com os indios Chiprim. esti muito lnteres

sada na resolução dos problemas de terra que esses índios fi

frentam. A aluna Iara Ferraz, tambem da Universidade de

São Paulo, e responsivel pela elaboração desse projeto com

os indios Gaviões, do Pará, projeto que teve bB>5tante êxito.

João Pacheco de Oliveira Filho, que acaba de receber o mes

trado pela Universidade de Brasilia, tem uma boa tese sobre

a situação atual dos Indios Tucuna, que ficam na frontel 0'11

do Brasil, Colôl~bia e Peru. Tambem outro aluno da Universi

<Jade de Brasilia, Terry Val" de Aquino, tem levantll1:entos

sobre o Acre, sobrotudc COII os índios Cachinauás. Un alune

da Universldade de São Paulo, Gilberto Azanha, que dirigiu)

Projeto Krahôs, e tambem UI'la Professora da Universít:ade de

Paran~, quP fez o mestrado em Brasilla, chamada Maria Llgia

Nora Pires, ten, boas infomações sobre a situação dos lndi

os Caiacan~u2s e G<Jananis, no Paraná. EU acredito que a C~

r.1i~são lUCrJrla muito com as informações bastante concretas

que esses professores e alunos poderian oferecer.

(} SR. PRESIDE:lTE (Deputado Israel Dias ':0

vaes) - Peço ao F'ljofessor que transr.litia essa relação de s!!.

gestões que fez ã COr.1issão, para que providenciemos na ~edf

da do possível.

D SR. DEPOEilTE (Júlio Cesar :1elatti)- Era i~

so, mais ou menos, o que eu tinha a dizer.

o SR. PRESIDFiTE (Deputado Israel Dias ilo

vaes) - Concluindo o depoi~ento oral do Professor Júlio Ce

sar /·lelatti, cabe a esta Presidência, em primeiro lugar

ressaltar os meritos pessoais desse eminente etn.õlogo brasf

leiro, autor de livros de ressonância nos meios culturais ro
Pais, livros esses, em grande parte, vertiqos para lin g uas

estrangeiras por força da curiosidade que despertaram. S.

Sa., inicialmente doutorado em Geografia e História, fez d~

pois um curso de especialização em Antropologia no l1useu N~.

c.ional e depois, corno ele mesr.lO relatou, desenvolveu experf.

ências muito curiosas no interior brasí1éiro, COl1 diferen 

tes trlbos indigenas. Sua presença inaugura a s~gunda fase

dos trabalhos desta Comissã~ de maneira, como se viu, alta

mente proveitosa. Pergunto ao Sr. Re.lator se deseja prom~

ver de pronto seu questlonirio ao depoente.

o SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Correia) - Sr.

Presiden~e, 50'S. Deputados, Professor Júlio Cesar Helatti ,

em primeiro lugar, como Relator, gostaria de me congratular

com V.Sa. pela franqueza com que expôs aqui o problena, fu

!lindo inclusive a'assuntos a que, muitas vezes, assistim os

de deterni~ados depoentes, que queren abranger uma situação

bem mais ampla se~ o necessãrio conhecimento. Sua franque

za, inclusive dizendo que conhece onde trabalhou, realnente

concede-lhe autoridade para prestar sua colaboração. Ente~

•demos, Sr. Presidente, que seria vãlida a proposta inclu-

sive conversanos há pouco sobre isso - de ouvir tecnicos

que freqUentaram diversas missões e nelas trabalharam, parll

que depois possamos formar ideia em torno do assunto. Qua~

to ã sugestão final, sobre o problema da terra, que ele a

bordou, realmente esse e um problema que não aflige só as

ireas indigenas. Aflige o País inteiro. Ainda ontem à noi

te tive oportunidade de participar de uma palestra sobre p~

lltica agriria, no 11 FOIlAJUR, que no momento se realiza em

Brasília, e li ouvimos Professores de Direito, autoridad es

no assunto, falando da necessidade de ser instituida no

Pals a Justiça Agriria, mostrando que no meu Estado, por

exemplo, o Pari, o Gàverno do Estado e dono de apenas dp
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dez a quinze por cento da ãrea territorial. O resto es.ã

dividido entre FUNAI, I~CRA - a maior parte é do INCRA - SU

DIIM e outros órgãos. Esse problema de terra, que preocu p a

o Professor, preocupa hoje, no Brasil, todas as pessoas que

são responsiveis pelo destino da·Nação. ~rque, realMente,

hi um problema muito conplexo sobre terra. mULtas vezes ge-

ranJo os ~aiores conflitos. Então, se o problema existe

pressiva do que foi em tempos passados, V.Sa. considera is

to favorivel ã ação da FUNAI ou ele acontece independente 

mente da ação do órgão.

O SR. DEPOENTE (Julio César Me3atti) - Eu

não poderia dizer que, como um todo, á população indigena ~

teja aumentando. Eu não sei se estio Mas o que eu gosta

ria ae ressaltar é que, em certas tribos, nota-se um aumen-

o SR. RELATOR (Depu tado Uba I do Correa) - Es

tou de pleno acordo com V. Exa. Inclusive V. Exa. responsabi

liza, por isso, desde o Marechal Rondon, porque foi ele

quem começou esse serviço. Esse serviço foi feito lentame.!!,

te por ele, e atualmente é feito pela FUtlAL

O SR. DEPUTADO J LRó'i'I IrIO SAIlTAtlA - Não es tou

O SR. DEPUTADO J ERó'il InO SAtITA~IA - Nosso de 

Ito_ente citou que houve prov-idências em 1.9111:> 1940, e de lã

para cã o nümero de indios que se emancipou - um candida~ a

vereador no Paranã, segundo li nos jornais, um candidato em

Dourados - é muito pouco em relação ao tempo de existên c i a

desses serviços d~dicados ao indio. Era para ter havido

nesse periodo todo, maior nümero de emancipações do elemen

to indigena para a socledade nacional.

incluslVe no Pais elO geral, como ontem essas autoridades re

velavam, li no FOHAJUR, como não se podia esperar também

que houvesse dentro dos diversos departamentos da FUNAI? t

natural. 1: um reflexo do que existe no todo. Também reper:

cu te li. Quanto ã integração do indio, o sertanista Orlan

do Vilas Boas, quando aqui depâs, falou que hi hoje a inte

gração do indio, e citou virlos exemplos, inclusive chegan

do ao ponto de dizer que hã hoje indios até vereadores, o

que mostra que ~bito em breve, talvez, seja realizado o de

sejo do Deputado Jerônir.lO Santana, de ver a FUNAI dirigi da

por um indio. Ele esti progredindo. O que não podemos é

exigir qUE a coisa seja feita imediatamente, porque

sempre as coisas apressadas são feitas erradamente.

quase

to.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Correa) - V.

Sa. dis~e que nas tribos e~ que trabalhou estã havendo au

mento. Estou fazendo referência apenas às que V.Sa. conhe

ce. Não iria fazer a outros.

O SR. DEPOE1lTE (Júlio CÉsar r·lelatti) - rIos

Krahôs ela estã aumentando. Nos Apinayé, por conhecimen to

bibllogrãflco podemos dizer que ela estã aumentando também

Nos grandes grupos, como os Teréna e Tukuna, parece que

estã aUr.1entando tar.lbém. Agora, como um todo, não podemos di.

zer isso, simplesmehte porque nos faltam dados. Não temos

um recenseamento geral dos grupos .indigenas lTrasileiros. A

coisa mais atualizada que ter.1os, e que foi divulgada .. ainda

é a velha estimativa de Darci Ribeiro, em 1957.

o SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Correa) - Mas

eu ressaltei bem que gostaria de ouví-lo apenas quanto às

em que V.Sa. trabalhou. Porque desejamos, segundo expres 

sou o Presidente e eu estou de pleno acordo, ouvir todos os

que trabalharam em outras ãreas, para que a Comissão faça

um ajuizamento geral. Eu gostaria de saber sua opinião so

b.r.e as tribos .nas- quai.s .v.Sa. trabalhou, de cujo crescimen

to é testemunha. Porque da biblio~rafia nós talÍlbém\conhec~
, /

mos. Lemos a respeito. Gostariamós de ter o testemanho de

V.Sa. Que V.Sa. nos dissesse se, realmente, nessas tri'bo s

a população aumentou ou diminuiu e se V.Sa. atribui esse

fato ã ação da FUNAI ou não. Se é apenas um fato natural,

nornal, ou se sao os próprios indios.

responsabilisando ninguém. Estou constatando que, se em O SR. DEPOErlTE (Julio César l·lelatti) - Eu

1910 ji existia o Serviço do Indio, assim çomo em 1940 e em

1960, temos ai wais de cinqilenta anos do Serviço do lndio

Serã quc não dava para enancipar al~uém nesse periodo?

o SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Correa) - Eu

acho que, no caso dos Krahõs, é mais um aumento, var.1OS di

zer assim, natural. Não se deve propriamente a medidas as

sistenciais. Assim como uma população sertaneja, sem mui

ta assistência, aumenta, os indios Krahôs hoje também au -

l1entalJ, uwa vez que, por exerlplo, u~a gripe, uma catapora

um sarampo não I.latam mais um Krahôs. Ele Já tem anticorpos

para resistir a isto. Estão em contato com a civiJização

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Correa) - ria

tribo Krahôs, acha V.Sa. que a FUNAI está ausente?

O SR. DEPOENTE (Julio César Melatti) - Atual

mente, não estã ausente. Em 1962, quando ainda não era FU-

que una asslstência mais eficaz farã com que essas popula 

ções aumentco mais ainda. Por exemplo, um Krahôs não morre

de saralPpo, mas morre de tuberculose. Então, um atendimen'

to dos Krahõs COr.1 relação ã tuberculose, uma melhor alimen

tação etc, farã com que essa população aumente ainda mais.

acreditodesde 1809. Então, a população aumenta. Agora,

acho que dã, e ele provou, o Depoente, que estã havendo

Ele disse 1UC a taxa de mortalidade de antcs hoje diminuiu.

Mostrou que a populaçio de alDu~as tribos, cUJO numero

quando ~escobertas, era relativamente expressivo e d~pois

diminulu, hoje estã aumentando. O depoimento dele cOMprova

que rcalmente hi ~M trabalho de base e que está havendo is

to que seri a a preocupação de V. Exa. ~Ias, em sintese, Sr.

Presidente, eu não desejaria me estender, porque achei per

feitar.lente válido o depolmento de S.Sa. com respeito ãs ãr~

as trabalhadas, inclusive aos indios nas tribos onde ele d~

senvolveu o seu trabalho. Apenas gostaria de perguntar se,

em rela$ão a esse aunento de nü~ero de indios a que V. 5a.

referiu, dizendo que existe esta luta, hoje está menos ex -
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NAI, era SPI, realmente, o órgão de assistência estava au 

sente. A partir de 1968, a presença da FUNAI se fez sentir,

.até .de .certa manelr.a, inadequada, como na criação da guarda

indigena. Mas, por outro lado, depois da instalação desses

projetos, ela tem estado presente, tem dado assistência.

o SR. OEPO EtlT E (Jul ia Cesar 11elatti) - Seria

por doenças.

o SR. OEFUTADO J ERIÍ~ IlI0 SANTMIA - Doenças

mortes ocorridas lã?

O SR: DEPOEIITE (Julio Cesar lIelatti) - Exat.!!.

mente. t o que ocorre em muitos grupos indigenas. são doe!

ças; pneumonia, sarampo, gripe. são essas doenças que ma

tam mais as populações indigenas, após o contato. Agora,.!!.

q~eles grupos que estão em contato hã muito tempo jã cria 

ram anticorpos contra essas doenças e não são tão afetad os

O SR. RELATOR (Deputado Uba 1do Correa) - r-lu i

to obrigado.

O SR. PRESIDE.'ITE (Deputado Israel Dias rlo

vaes) - Pela ordem de inscrições, tem a palavt;il para inqui

rir o Dr. Julio Cesar Me1atti o Deputado Jerônimo Santana.

S. Exa. dispõe de quinze minutos.

O SR. DEPUTADO J ERlÍll 1110 SANTANA - Nobre DepE.

por elas.

O SR. DEPUTADO J ERlÍrlIllO SAflTArIA - Eu tenho

ria ligado ã administração de algum medicamento anticoncep-

que vive com alguma tribo tenha administrado ainticoncepci~

nais. Forque, no meio da tribo, penetram pessoas, contatos

vãrias orientações. Hã missões religiosas, missões pro-

ente, ainda sobre o tema da indagação anterior, do nobre p.~

1ator, desejaria saber se V.Sa. tem conhecimento se o aume!

to, ou, no caso, a diwinuição da população indig~na, esta -

cional a alguma tribo. Se tem conhecimento de que alguém

comprado, lido e folheado com bastante atenção a revista "A

tualidade Indigena", por cuja edição V.Sa. diz ser um dos

responsáveis. t uma revista que traz várias informações u

teis e focaliza com bastante eficiência o problema indigena

do Pais. t essa revista publicação oficial da FU1!I\Iou cal.!!.

bora com ela?

O SR. DEPOEllTE (Julio césar :Ielatti) - 1: of,!.

ci a1.

contatos, e mesmo há procura do próprio indio do uso dos an

testantes, missões católicas, antropólogos, uma serie de O SR. DEFUTADO JERlÍillllO SANTM1A - V.Sa., en

tão, estaria vinculado a un contratu com a FUIIAI?

o numero da população. Não estariam sendo usados esses an-

ticoncepcionais. V.Sa. citou tribos nas quais caiu muito o SR. DEFOEiITE (Julio Cesar lJelatti) 

tenho contrato assinado. t um convite.

Não

ticoncepciohais da BElIFAlI ou de outros organismos nessas tri

bos?

o SR. DEPUTADO J ERlÍillilO SAflTAfIA- 1: um col abE.

radar. l1as ela paga algum honorâri'O, algum vencimento a V.

grupos que conheço, não tenho noticia da aplicação desses w

ti concepcionais . Re.almente, a queda da população Krahôs ve

rificou-se sobretudo no século passado e no inicio deste

seculo, quando não havia e~ses anticoncepcionais. Nos flaru

~üs não tenho noticia.

O SR. DEPOENTE (Julio Cesar lIelatti) -

O SR. DEPUTADO JERó'ilHlO SANTAtIA - Eles

Nos

não

Sa. pelo trabalho prestado a ela?

O SR. OEroEi/TE (Julio Cesar r1elatti) - !Ião,

não paga.

O SR. DEPUTADO JERlÍrlltlO SAtlTANA - t gracio -

so?

O SR. DEPOE:ITE (Julio Cesar Melatti) - t.

O SR. DEPUTADO J ERiTrl 1110 SAfITArIA - Eu es tra -

poderiam usar chãs que o page receite.

O SR. DEPOENTE (Julio Cesar Malatti) -. Isto

i poss'vel. A aplicação desses anticoncepcionais entre o~

nhei que, no seu ultimo numero, essa revista tenha publica

do uma propaganda de página inteira de uma firma demarcado

ra de terras, chamada PLAfITEL, se não me engano. Na ultima

queda brusca da população indigena, após o contato com a ci

vilização, deve-se mais a doenças.

o SR. DEP~TADO JERÕ~mlO SANTANA - V.Sa. nao

tem conhecimento, dada sua vinculação ao problema indigena,

'ndios não é pr~movida propriamente pelos civilizados,

não e ela a responsável pela quedá;brusca da popUlação.

e

A

página dessa revista hã uma propagan&a da .PLANTEL, que

uma empreiteira da FUi/AI. Como V.Sa. explica essa propaga!

da? Porque a empreitada de demarcação de terras e um negóci

o feito dentro de uma concorrência. Lança-se o edital de li
citação para o serviço. Como e que a revista oficial da FQ

NA! traz a propagan.da de apenas uma demarca dor a de terras?

se em alguma ãrea indigena do Pais teria sido usado ônticon

cepctona11

O SR. DEPOENTE (Julio César r,lelatti) - Rea1-

O SR. DEPOENTE (Julio Cesar l1elatti) - Bem,a

•revista pretende manter-se, entre outras coisas, pela prop.!!.

mente não. A nao ser, por exemplo, alusões em jornais, eu ganda.

não conheço casos. Não quero dizer que não exista. lIão sa

beria dizer, realmente. Não sei informar.

O SR. DEPUTADO JERÕ~lHlO SANTANA - Ela recebe

publicidade.

O SR. DEPOEtlTE (Julio César Melatti) - A

FUi/AI não estaria pagando integral~en.e a edição da revista?

o SR. DEPUTADO JERó'NItlO YANTANA - Essa que

da da população Krahôs seria devida a doenças, ã dispersão,

ã mlgração ...

1!LAr/T.EL paga.

O SR. DEPUTA~O JERÔilltlO SAIITArIA - Então, a
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taria.

da.

edição da revista.

o SR. DEPUTADO JERO"NItlO SANTANA - Ela colab2-

outrastões, nio, creio qu~ normalmente sio iniciativa de

firmas.

escrito FUNAI no cartão. O elemento que quer fazer um car

tão ind1gena vai lã, fotografa o 1ndio e lança os cartiics po'

ai afora.

O SR. DEPUTADO J ERO'II IrIO SANTANA - Sempre qu".!..

do vejo esses cartões, sinto certa reação. O cartão estã

dando uma idéia, que não é autêntica, do 1ndio brasileiro.

Ele mostra o 1ndio em festa, mostra a aldeia. Mas não mos

tra o outro lado da realidade, da problemãtica indigena do

Brasil. Então, o eler,lento que estã transitando, ~'le adqui

ri um cartão, tem uma idéia falsa do problema indigena bra

sileiro, porque não é mostrado o outro lado. Quando s~ pr2

move um filme, tipo Ar.laral ileto, muita coisa de elogio se.

faz. Mas aqueles q~adros reais da vida do ind1gena geral 

mente são omitidos nesses filmes que passam na televisão s2

bre vãrios probl emas da Amazônia. 1 aquela coisa' cor-de-r2

sa que aparece sobre o prob1er.la do indio e da Amazônia em

geral. Esse cartão que a FUNAI tem a iniciativa de vender e

que funcion~ n~S suas lOJinhas de artesanato ind1gena, esse

recurso entra para a FUNAI, e ela tem condições de contra 

lar. Como é vertido'isso para o patrimônio ind1gena?

O SR. DEPOENTE (Jiilio César Melatti) ·'Tenho

o SR. DEPOENTE (Júlio César rtelatti) - A FU

NAI promove a venda de material, de artefatos indigenas

Ela tem vãrias lojas de artefatos ind1genas. Qua'nto a car-

que responder con uma suposição,' não é certeza. Mas creio

que a FUNAI não promove a venda de éartões. Ela promove a

venda de artefatos.

O SR. DEPUTADO J ERÔflIrlO SANTANA - Mas estã

firma

outrosOu ela dã o material e a revista temra apenas.

~eios de fazer a circulação: despesas, o custeio •••

tores recebem dinheiro para fazer propaganda de uma

O SR. DEPOE:lTE (JÚlio César l1elatti) - Sim.

O SR. DEPUTADO J ERÔfllf.tO SANTANA - ~las os edi.

com o preço da revista.

O SR. DEPUTADO J ERO"N 1110 SANTANA - E haveri a

uma contabilidade para isso, para controlar esse dinheiro

que a FUlIAl dã? E esse dinheiro que os editores da revista

recebem a t1tulo de propaganda, seria uma compensação de di.

n!Jeiro? O dinheiro vem da FUIIAI. 1: verba federal. Custeia iJ

o SR. DEra ENTE (Jul i o césar Ne 1atti) ,- /Ião es

o SR. DEPUTADO JERO"tlHl0 SAtITANA - Qual, en

tão, a colaboração que a FUI/AI daria para a revista? Não

daria nenhuma colaboração financeira para a edição da revi~

ta? sé ela esta recebendo propaganda, é porque não estã

tendo meios para edita-la. Seria isso?

a SR. DEPOENTE (Julio césar f.lelatti) - Não,

a FUNAI adianta o dinheiro necessario para a edição e de

pois tenta cobrir.

a SR. DEPUTADO J ERO"rlIllO SANTAtIA - E o dinhei.

ro que entra com a propaganda?

a SR. DEPOElITE (Jiilio césar r.lelatti) - ... e

o SR. DEPOENTE (Julio César Ilelatti) -o cus

teio dB revista é feito com o preço da capa mais a propaga~

de demarcação de terras na revista. Esse dinheiro vai des

tinado a quê? Vai contabilizado como arrecadação na FUtlAI?

O SR. DEPOENTE (Julio césar lIelatti) - Creio

que sim. A1 s5 mesmo a seção de contabilidade da FUNAl pod~

ria dizer-lhe exatamente como entra esse dinheiro. Mas e1e

serve para â manutenção da revista também.

à SR. DEPUTADO JERÔNU10 SA:ITANA - Sim, mas

outras concorrente~ não ganham a concorrência e não podem p~

gar uma publicidade de demarcadora na revista da FUI/AI. Por

que sõ e~tã la a PLANTEL?

O SR. DEPOENTE (JUlio César Helatti) - Real

mente, não saberia informar a V. Exa. se as outras não quis~

ram anunciar. Isso foge ao meu conhecimento. A minha col~

boração com a revista é simplesmente fazer uma revisão dos

artigos appesentados. Eu mesmo forneço bibliografia. Coi

sa assim. Quanto ã parte de contabilidade, não entro nela.

o SR. DEPUTADO JER6l'JIllO SA:lTANA - Vejo' nas

lojas de aeroporto muito cartão colorido mostrando 1ndio p~

ra turistas que queiram comprar. V.Sa. sabe se esses car

tões de visita que mostram o indio nu, são iniciativa da
~.

FUI/AI? forque parece que trazem escrito FUIIAI. A FmIAt',,~s-
.,'

taria promovendo a venda nesses cartões, mostrando o 1ndióJ

O SR. DErOUlTE (Julio César Melatti) - Exat~

mente. ..
O SR. DEPUTADO J EIl6l'1 IfolO S/l,NTANA - A FUIlAI não

tem nada com isso?

O SR. DEPOENTE (Jiil ia Cesar Melatti) -Quando

muito, ela tem que dar autorização para entrar na ãrea indi

gena •. Agora, se posso adiantar-lhe alguma coisa também, a

FUNAI tem estudado nas reuniões do Conselho Indigenista di~

ciplinar a entrada de fot5grafos, cinegrafistas etc, fazen

do de certa maneira COr.l que parte dos lucros obtidos por es

sas pessoas sejam dirigidos para a assistência ind1gena

~ma cobrança sobre direitos parece que estã sendo estudada.

O SR. PRESIDEIITE (Deputado Israel Dias No

vaes) Deputado Jerônir.lo Santana, queria apenas' fãzer uma

observação construtiva. Temos um elenco de depoentes, al

guns de responsabilidade na direção da FUflAI. Não acredito

que o Dr. Julio César Ilelatti tenha essa responsabilidade ce

• - d'di reç,ão da FUNAI. Portanto, nao acre 1 to que a sua respos-

ta possa se) de muita valia para V. Exa. A curiosidade de V.

~a. é a mais procedente possive1. Mas vejo que no rol das

indagações existem outras mais âtinentes ã cordição dé an

tropólogo e professor e, sobretudo, autor de um livro impo~
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tant1ssimo que é "O Tndio no Brasil". Para V. Exa. ter uma

ideia, e autor do livro mais procurado sobre o 1ndio no Bra

si1, vertido para várias 11nguas, em que o panorama geral

os, que a FUNAI permitiu, em Bananal. Não sei o motivo da

proibição dessas assemb1eias. Acredito que elas devam ser

regulares e regionais, em que indios de uma mesma regtão di~

o SR. DEPUTADO J ERlÍtl IrIa SAtITArlA - Nós mesmos

O SR. DEPUTADO JERiJ:'lIIlO SA1ITANA - V.Sa. acha

que tem procedência fazer a proibição? Defende a proibição

ou defende o direito de o indio fazer suas assemb1eias?Qual

vaes) - Mas, pela direçio da FUNAI, acredlto que ele nio te

nha nenhuma responsabilidade.

O SR. DEPUTADO J ERIÍ~lIrlO SANTAtlA - Mas, sendo

uma pes~oa estudiosa do problema ind1gena, sinton~zado con

este problema, não só poderia depor, como també!11 dar suges

tões, por exemplo, sobre a po1ltica indigenista no Pais, o

o

assem-

verifiquei

cutiriam seus problemas. > Assim como deveria haver

pouca coisa tefu sido feita neste sentido. Então esse e

O SR. DEPUTADO J ERiJN HlO SArlTJ\tIA - V. Exa. des

Quer dizer, no seu depoimento ficou mais ou menos claro que

para discutir o que fazer. Isso foi exwerimentado entre 05

Krahós, parece que com bons resu I tados.

problema principal. Se o lndio não tem a sua área preserv~

da, o mais val de roldão. Eu gostaria de ouvir o esclareci

b1éias ate tribais para a discussão de problemas dos grupos

indigenas, em particular. Parece que durante determinadop~

riodo do desenvolvimento do Projeto Kra~ôs isso foi feito.

Chefes fnd1genas das 5 aldeias Krahôs. mais outros l1der e s

de cada aldeia se reuniram em assembléia junto con funcioni

rios do posto, junto com funcionãrios emviados de Bras11 ~ a

tacou, em seu depoimento, que para as demarcações de terras

a FUMAI tem poucos recursos, e que essas demarcaç~es so se

efetivam quando a área esti em conflito. Mas ai constata 

mos uma sltuação praticamente, em muitos casos, irreversi 

velo E somos testemunhas disso. Quer dizer, quando se vai

demarcar a terra, ela esté toda invadida por colonos que lhe

dão outra destlnação que não coincide com a que lhe dã o i!).

dio. Temos vãrips casos, por exemplo, em que a FUMAI ini 

cia a demarcação da terra e entra logo em conflito com o co

10no. Então, a FUtlAI está atrãs dos fatos. Os fatos é que

estão determinando a FUtlAI a agir. Quer dizer, ela estã~1a

agindo casufsticamente por problemas. Ela não teria, . por

exemplo, uma ação de vanguarda, pioneira, como a de demar 

car uma ãrea indigena que não tem conflito. Mas hoje, onde

hi presença indigena AO faIs hã !=onflíto. Hã pouco tempo,

lendo um relatório sobre os indios de Roraima,

que ali tambem, jã próximo ã Venezuela, os indios estão em

tremendos conflitos com fazendeiros por causa das terras que

estão sendo transformadas - terras próximas às suas malocas

- em fazendas. Uma das principais iniciativas para soluci~

nar o problema indigena é o controle do patrimônio indigena,

e a demarcação das suas ãreas, das suas reservas, ou mes ,mo

a delimitação ou a concessão dessas reservas por instrumen

to legal, ou mesmo o controle dessas reservas no sentido de

não se permitlr que as suas divisas sejam ultrapassadas por

um elemento considerado, que irá atritar-se com ~ indio

Ho-

livro

O SR. PR ESI lEtra (Deputado Israel Di as

xerogra famos.

que deve ser feito. Acredito que isso está no seu

do problema indigenista e esgotado por ele, juntamente com

o livro, que tambem estã esgotado. ~ pedi que S.Sa. cui 

dasse de uma remessa para esta Comissão de um exemplar, nem

que seja xerografado •..

o ponto de vista de V.Sa.?

O SR. O EFOrl!TE (Jul io César t1e1aHi) - Defe!).

do o direito de os 1ndios ~azerea assembleia. Acredito, i!).

clusive, que essas assembleias deveriam ser regulares. Nor

malmente essas assembléias reunem ;hdios de todo o Brasil •

mas não do todas as tribos indigenas brasileiras. Isso po

deria ser organizado de tal forma que indios de determinada

região mandassem representantes para uma assembléia que se

reuniria regularmente. Assim como, por exemplo, as ativida

des, os progranas projetados para determinados grupos ind1

genas, crelO que deveriam ser discutidos tambem em assem~~

que nio conheço. Agora, o que poderia V.Sa. dizer, por e 

xemplo, sobre esse prob1ef'la de a FUMAI proibir as assemb1ei

as de 1ndjo? Há pouco tempo a imprensa veiculou com certa

insistência que a FUMAI proibiu assembléia de 1ndios em Ro

raima. O que estaria ai dentro da orientação? A FUNAI te_O

ria algum medo da assembléia do 1ndio? O que estaria orien-

'UndG-a ruflA1 - ·V.Sa. e um elemento sintonizado - para ela

proibir as assembléias de indios?

O SR. DEPOENTE (Julio Cesar Helatti) - Bem,

não se trata apenas da proibição de assembléias de 1ndios •

O problema e que essa proibição deve ter sido iniciativa da

Presidência da FUNAI. Uma proibição dessa não passou pela.'.

as daquele grupo, que seria uma maneira de fazer o

participar.

indio mento de V.Sa. Porque a FmllU estaria atrás dos fatos. es-

taria sendo conduzida e não conduzindo o processo.

sei. Agora parece que está havendo uma assembléia de indi-

o SR. DEPUTADO JERÔNIHO SANTArlA - A proibi -

ção estaria mostrando uma face do paternalismo da FUNAI. El a

•estaria se achando capaz de resolver todos os problemas do,
1ndio, a ponto de achar que não sejam necessãrias nem as as

sembleias dos indlos.

O SR. DEPOEtlTE (Julio César Helatti) - não

O SR~. DEra ENTE (Julio César l1e1atti) -1. de

fato V. Exa. tem razão. Essa e uma tradição velha na po11ti

ca indigenista da FurIAI, mas tambén do velho Serviço de Fr~

teção aos lndios. O Serviço de Froteção aos !~dios foi cri

ado no momento em que os 1ndios que estavam entrando em cho

que com trabalhadores que construiam a Estrada Noroeste do

Brasil criaram um tal problema d~ crise que levou ã criação
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do Serviço de Proteção aos lndios. E desde o Serviço de

Proteção aos Indios, normalmente as atrações de índios são

feitas em função de avanços de estradas e coisas assim. Por

exemplo, não se faz a atração dos índios Uaimiri-Atroari

- o que tem sacrificado muita gente - simplesmente por uma

necessidade de atraí-los, mas para abrir a estrada, que fi

nalmente foi aberta. E a atração d; muitos índios na Amaz,f

nia, como os Paracanãs, por exemplo, e outros grupos, se
/

fez em função da abertura da Transamazônica:. Então, real -

mente a FUNAI, nesse ponto, e conduzida quanto ã atração e

quanto ã demarcação de terras tambem . Aí decorre da falta

de recursos. Como os recursos que lhe são atribuídos são

muito pequenos, ela tem que solucionar primeiro os casos

mais graves. E com isso aqueles casos que não são graves h,e.

je se tornam graves no futuro. E isso e o que tem ocorri-

do realmente. Agora não e sô a FUNAI que tem enfrentado es

se problema. Sabemos, por exemplo, que o prôprio Rondon

na direção do Serviço de Proteção aos Indios, enfrentou um

grave problema em 1930, com a Revolução de 30, uma vez que

ele não estava do lado dos revolucionãrios, e o Serviço de

Proteção aos Indios sofreu com isso, sofreu bastante em ma

teria de verbas, de assistência,etc, e o Serviço de Prote

ção aos Indios foi deixado de lado nessa epoca. E noje a

FUNAI, de certa maneira, estã atendendo às necessidades dos

programas de colQnização. As atrações são feitas em função

disso. Normalmente, os grupos indígenas são alcançados pe

la frentes pioneiras antes de serem alcançados pela FUNAI ,

realmente em muitos casos. Talvez a unica ãrea que teda si

do demarcada antes de ser alcançada pelas frentes pioneiras

tenha sido a ãrea do Xingu.

o SR. DEP. ITADO JERÔNIMO SANTANA - Sr. Presi-

dente, estõu satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vae~) - Meus cumprimentos, Deputado Jerônimo Santana. Ins~i

to a seguir o Deputado Siqueira Campos, que não se encontra

presente, teve que se ausentar. Tem a palavra o Deputado ~

ão Pedro Carvalho Neto.

D SR. DEPUTAQD JO~O PEDRO - Sr. Presidente,

eu gostaria de fazer uma interpelação ao Depoente a respei

to de notícia que recentemente, no Jornal ·0 Estado de S.

Paulo", que trago aqui comigo. Recentemente, o Sr. Minis 

tro Rangel Reis esteve em Belem e declarou que o Governo es

tã preparando um projeto de lei complementar ao Estatuto do

Indio, que permitiri às comunidades indígenas do Pafs pos 

suírem o domfnio legal sobre suas terras. Gostaria de ou 

vir a opinião do Depoente a respeito.

O SR. DEPOENTE (Julio Cesar Melatti) - Pare

ce-me que isto decorre de um problema do próprio Estatuto do

Indio, ou seja estã um pouco ligado ao problema da emancip~

ção. As terras ocupadas por índios são consideradas da Uni

ão; uwa vez emancipado UM grupo indígena, as terras ryerman~

cerão com,a União ou não. Este e o problema. E aí e preci

so ver o que serã mais vantajoso para o grupo indígena: per

manecerem elas com a União ou serem transformadas em propri

edades dos índios. Hã vãrios problemas aí. Se um grupo i~

dígena se emancipa, a terra ocupada por ele deixa de ser p~

trimônio da união e passa a ser propriedade da comunidade.

Essa propriedade vai ser da comunidade como um todo, uma

propriedade coletiva; ou serã que essas terras serão dividi

das em lotes e distribuídas individualmente aos membros do

grupo? Se forem divididas em lotes e distribuídas individ~

almente, os índios correm o perigo de serem desapossados OO!

sas terras em pouco tempo. Qualquer empresa, fazendo uma ~

ferta vantajosa, uma oferta grande, grande para os índios

mas talvez não grande para nôs, pode comprar essas terras

dos indivíduos indígenas. Os índios,em pouco tempo, serão

desapossados. Seria necessãrio que urna lei que previsse

entrega das terr~s da •. hião aos índios previsse tambem que

essa propriedade fosse inalienãvel talvez. Ou criasse bas

tante obstãculos ã sua alienação.

O SR. DEPUTADO JERÕNIMO SANTANA - Mas aí a

liberdade dos índios emancipados não existiria tambem. Se

se emancipou, ele teria a plenitude dos direitos do cidadão

brasileiro. Dentro do contexto do Côdigo.{:iiifil e da Consti

tuição, o cidadão brasileiro faz do seu patrimônio o que

bem lhe convier.

O SR. DEPOENTE (Julio Cesar Melatti) - A li

berdade abstrata muitas vezes não e muito vantajosa.

o SR. PRESID~NTE (Deputado Israel Dias No-

vaes) - Nobre Depoente, peço a V.Sa. licença para solicitar

do Deputado João Pedro um esclarecimento. Eu tambem tomei

conhecimento dessa materia que V.Exa. trouxe numa oportuni

dade extraordinãrla. Mas, se não me engano, na segunda co

luna dessa mesma materia existe um conceito extraordinaria-

mente cetico, de autoria do Ministro. Se não me engano, no

baixo da primeira coluna, no alto da segunda, V.Exa. vê

transcrita uma opinião do Ministro s~bre o assunto.

{} SR. DEPUTADO J01lO PEDRO - ou chegar 1ã

Eu gostaria de, antes de terminar a resposta do Depoente •..

O SR. PRESJDl:NTE (Deputado Israel Dlias No-

vaes) - Exatamente. Mas veja V.Exa. como e oportuno. De

certa forma dilui a.duvida do Deputado Jerônimo Santana.

O SR. DEPOEnTE (Julio Cesar Melatti) -Então,

realmente e preciso saber como serã essa propriedade indfg!

na, se coletiva, se individual. r preciso não somente que

ele tenha as terras, mas que possa garantir realmente a sua

posse.

O SR., DEPUTADO JO~O PEDRO - Eu gostaria de

saber tambem do nobre Depoente se conhece o problema dos Ga

viões.

O SR. DEPOENTE (Julio Cesar Melatti) - Sim,

conheço indiretamente.

O SR. DEPUTADO JOÃO PEDRO - E não teria alg~

ma relação com essa definição.
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•V.Sa. tem conhe-o SR. DEPOENTE (J~lio Cesar nelatti) - Pare

ce que, se não me engano, nessa reportagem há umaref.erência

a Gaviões e há referência também a Xoclim de Ibirama, em

blemas lã com o proprietário e os indios.

cimento do assunto?

O SR. DEPOENTE (Julio Cesar Melatti) - Dos

bais.

IBDF.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Estou satisfeit~

O SR. DEPOENTE (Julio Cesar Melatti) - Nesse

Gaso, os pataxõs teriam direito à terra, independentemente m
o Gove~no da Bahia ter concedido ou não as terras.

No-O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias

Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO J01\O PEDRO - Diz a not'ícia qte

não existe nenhuma documentação legal comprovando que o Go

verno do Estado da Bahia, em 1926, tenha doado aquela are a

aos Pataxõs. ~las·, o Sr. Presidente da FU~AI explicou que a

Constituição, no seu art. 198, reconhece como terra indige

na qualquer ãrea tradicional ocupada por comunidades tri-

Pataxõs eu sõ conheço o que li uma vez, na revista "isto E~

Mas pessoalmente, não. Parece que há dois grupos chamados

Pataxõs; um mais ao sul da Bahia e outro um pouco mais ao

norte, perto do Monte Pascoal. E eu agora não sei qual de

les a revista se refere. Um deles tinha problemas ate com

o prõprio IBDF .• As terras onde eles estavam pertenciam ao

mento. os resultados têm sido positivos?

O SR. DEPOENTE (Julio César Melatti) - Pare

ce que ate agora tem sido positivo o projeto dos Gaviões. A

emancipação traria problema ou não para os Gaviões? Se a

o SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Em seu entendi -

Santa ·Ca tari na ••

O·SR. DEPUTADO JOIO PEDRO - Nio. Na Bahia.

O SR. DEPOENTE (Julio Cesar Melatti) - Na

Bahia? En~ão devo está enganado.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Os Pataxõs.

O SR. DEPOENTE (Julio Cesar lIelatti) - Ah

sim, Pataxõ e na Bahia. Nas realmente foi aplicado um pro

jeto aos Gaviões, como jã fiz referência aqui, que entregou

aos prõprios Gaviões a administração da exploração da cast~

nha •. Eles mesmos fazem a exploração da castanha, adminis 

tram a exploração da castanha, eles mesmos recebem a renda,

eles mesmos aplicam a renda. Quer dizer que, de fato, es

ses indios estão emancipados, não de direito. Agora, seria

uma questão de emancipã-Ios de direito. Todo o problema e

saber se vale a pena emancip~-los.

vaes) - Muito obrigado, nobre Deputado. Peço a V.Exa., De

putado João Pedro, que assuma, por alguns minutos, a Presi

dência dos trabalhos, para que eu possa formular algumas ~

guntas ao Depoente.

terra ficar com os Gaviões, de propriedade coletiva, talvez

não crie muitos problemas. Mas se a terra for dlvidida em

lotes e se transformar :m propriedades individu~is, talvez

pouco a pouco esses Gaviões poderão passar a vender essas

terras e dentro de algum tempo ficarão sem nada. O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Quero

da.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - O nobre Deputado

Israel Dias Novaes fez referência ao artigo que tenho em

mãos, publicado pelo jornal "O Estado de S. Paulo". Diz re.§.

peito à demarcação da ãrea para os Pataxõs, no Posto Indlg~

na Caramuru, no sul da Bahia. Parece que estã havendo pro -

O SR. DEPOENTE (Julio Cesar Melatti) - Pode

ocorrer. Mas o problema é os Gaviões se transformarem em

trabalhadores sem terra e irem trabalhar em condições precI

rias em outras fazendas e em outras empresas.

O SR. DEPUTADO JERONIMO SANTANA - A situação

O SR. DEPOENTE (Julio césar Melatti) - Acho

que a nossa tarefa seria evitar que isso acontecesse, e não

facilitar essa transformação do indio em trabalhador' sem

terra. Na medida em que a emancipação facilite a transfor

mação do indio em trabalhador sem terra, ela deve ser evit~

O SR. DEPOE~TE (Julio Cesar Melatti) -A guaL

da ind'ígena surgiu em 1967-68, e parece que foi criada em

uns três ou quatro grupos indlgenas. Eu me lembro que foi

criada entre os Krahôs, do norte de Goiãs, entre os Carajãs,

tambem de Goiãs, da Ilha dQ Bananal, e entre os 'índios Max~

ca1i, do Estado de Minas Gerais. A guarda, de certa manei

ra, tinha çomo funçã~ proteger o territõrio ind'ígena, man

ter a ordem dentro do territõrio e resolver esses problemas.

Acontece que eu sã conheço a guarda Krahãs. Os Krahõs, em

ser breve e formular a V.Sa. perguntas que eu creio mais a~

feiçoadas à sua condição de etnólogo, mormente porque as

questões de outro gênero jã lhe foram formuladas, com muita

propriedade, pelos Deputados anteriores. V.Sa. se refe

riu ã guarda ind'ígena. Em que consistia a guarda indigena?

1967, estavam com uma população perto de 580, menos de 580

ainda, mas com mais a população indigena que vivia ~ora das

aldeias, devia ter um total de 600 indios. Desses 600, 28

indios foram escolhidos para comporem a guarda Krahôs, a

guarda rural indigena - a GRINDI, como era chamada. Esses

28 indios tinham que dar serviço, instrução e outras coisas

mais no posto indigena. A verdade é que se os indios, em

1967, tinham problemas com alimentação, com a substência

essa guarda agravou esses problemas, uma vez que esses indi

os foram retirados das atividades agr'ícolas, e não sõ eles,

Nas fatalmente ~O SR. DEPUTADO JO~O.PEDRO

so não ocorrerá ao longo dos anos?

do indio, hoje, e essa mesmo. Porque esses indios que co 

nhecemos, embora acu1turados, às vezes não têm mercado de

trabalho. A situação deles hoje e a de trabalhador sem ter

ra mesmo. Quer dizer, essa e a situação real, éom todas es

sas terras que a FUNAI tem à sua disposição.
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mas também suas esposas. Todos eles eram casados. Quer di

zer que, em vez de 28 individuas, jã tinhamos 56. Seus fi

lhos também saiam das aldeias e ficavam nas imediações do

Posto. E para alimentar essa guarda foi criada uma cantina,

um pequeno comercio mantido pela FUHAI no Posto. A guarda

indigena dli comprava sardinha em lata, salsicha, farinha,

arroz etc., coisa que anteriormente eles podiam se abaste

cer através da agricultura e da caça. A guarda indigena pa~

sou a receber um salãrio, acho que equivalente ao salãrio mI

nimo bastante alto para a região, mesmo para o sertanejo que

vivia em torno do território indlgena. Então, não somenrem

indios, guardas, passaram a se alimentar, tirando esse ali

mento na cantina, na conta dos guardas. Quer dizer, a gua~

da indigena, de certa maneira, desestimulou as atividades ~

gricolas, as atividades de caça dos lndios. Criou-se um

problema. Uma das atitudes do Projeto Krahôs foi tentar uma

desativação da guarda indlgena. Não era mais possivel, de

uma hora para outra, retirar o sa1ãrio desses guardas e ter

minar com ela. Mas se tentou a transformação desses guar 

das em um outro tipo de funcionãrio, em professor, ~u, en

tão, em atendente de enfermagem e tarefas assim. Eu não

sei, no momento, qual a situação da guarda indigena. Se ela

ainda existe, ou se não existe mais. Eu não visito os Kra

hõs desde 1973. Em 1973, eu passei, praticamente, ápenas

algumas horas entre eles. Eu não sei se a guarda indigen a

se mantém ou não. Uma outra tarefa da guarda ind;gena, pra

ticamente tomaram fim aquelas grandes viagens que os indios

Krahõs realizavam às grandes cidades, porque, ai, o encarr~

gado de posto passou a controlar a saida dos lndios e eles

passaram, de certa maneira, a se sentir um pouco mal, por

que para sair do seu território tinham que pedir licença

o que antes faziam normalmente.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS f10VAES - Agora "

como etnólogo, V.Sa. estã em condições de informar, por

exemplo, se a idade cultural das diferentes raças' ind'fgenas,

no Brasil, eram mais ou menos niveladas? Porque eu suponho

que a Idade Cultural seria da Idade da Pedra Polida.

O SR. DEPOEflTE (Júlio Cesar Helatti) - E.

Quer dizer, os indios brasileiros, de um modo geral, têm

uma agricultura de subsistencia. Parece que não h: exemplo

de grupos atuai~ com agricultura. Os arqueólogos usam essa

terminologia de ~f1eolitico·, ·Paleolltico· etc. Se nõs u 

sarmos uma linguagem de arqueólogo, poderiamos dizer que os

lndios brasileiros, normalmente, estariam num estãgio do li!!"

olitico. Mas, naturalmente, ê um Neol'ftico um pouco dife 

rente, porque eles estão em contato com os civilizados.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Eu não

digo hoje, mas quando entraram em contato com a ciiilização.

O SR. DEPOENtE (Júlio CÍísar- 1\e-l-atti·) - S'iln,

quando entraram em contato.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Hoje, hã

uma grande variação, de acordo com a comunicação.

O SR. DEPOENTE (Júlio Cesar Melatti) - Exato.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS f10VAES - Então, ~

cha V.Sa. que a idade cultural deles, ao tempo em que, dig~

mos, foram encaminhados ã civilização, era uma só?

O SR. OEPOEflTE (Júlio Ces~r Helatti) - Sim.

Difere um pouco, na medida em que - vamos dizer, embora to

dos tivessem agricultura, alguns, por exemplo, -.não tinham

cerâmica, como, ate hoje, não têm. Assim, os indios T~pis,

de um modo- geral, -faziam cerâmica, assim como -õs Aruaques .

f'las, os indios Jê, na s'ua maior parte, não têm cerâmica ou

tecelagem nem redes.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - A que se

deve a diferença c~ltural entre os indios do Pacifico e os

indios brasileiros? Porque lã eles atingiram uma civiliza

ção elevada, atê com supostos conhecimentos cientificos. E

xiste uma explicação jã descoberta para esse fenômeno?

O SR. DEPOENTE (Júlio César Melatti) - Exis

tem. Há algumas explicações, não quero dizer que sejam t~

talmente aceitâvêis. Mas, nós podemos comparar o continente

americano com o próprio Velho Mundo, Europa, ~sia e Africa.

Quer dizer, quando os europeus chegaram ao Novo Mundo, tam

bem não havia uma uniformidade cultural no Velho Hundo. Ha

via a Europa Ocidental, que estava acabando de sairdo peri~

do do Feudalismo. Na ~sia, nós tinhamos impêrios teocra~s.

Na Africa, tlnhamos sociedades tribais e havia a comunica 

ção entre esses tres continentes. Na America, tambéM, ti

nha-se a mesma coisa. Tinhamos, no extremo norte e no ex~

tremo sul,' povos caçadores e pescadores, sem agricul~ura ,

indios do Canadã e Terra do Fogo, Patagônia etc. Nas ãreas

de florestas, tinhamos lndios agricultores, mas sem a civi

lização, e, n05 altiplanos da Bolivia, Peru, no néxico e

tambem na Guatemala, tinhamos os indios que chegaram ã civi

lização. Parece que a civilização, ai, pode estar ligada,

por exemplo, a um determinado tipo de agricultura, a de ir

rigação. Pelo menos no Velho Mundo a civilização come~ com

a agricultura de irrigaçdo, e onde se fez agricultura dei~

gaçãa no Uovd Mundo, também os ;ndios passaram - vamos di-

zer assim - ao estãgio da civilização. não hi nenhuma dif~

rença mental entre os lndl0s brasileiros da floresta ou os

indiçs da Patagônia ou dos Andes. Mas a'f é um problena de

descobertas e invenções que permitem·um novo tipo de vida.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS f10VAES - Hã uma

versão, que, naturalmente, e do seu conhecimento, que os i~

dios habitantes de zonas florestadas tenham um desenvolvi -

mento cultural mais lerdo ;0 que aqueles que vivem em zonas

desvastaJas, porque estes são obrigados a descobrir meios

de se resguardarem, enquanto o da floresta ji vive, natural

mente, abrigado. No Peru, por exemplo, ainda existem os i~
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ou não, ou se e uma teoria isolada.

dios·da Bacia Amazônica peruana, que estão na mesma idade do

fndio brasileiro antigo, enquanto a Civilização dos Incas ~

ra adiantadissima e vivia ao relento. Então obrigavam-se a

construir casas etc. Não sei se essa teoria continua aceita

râ fosse deserto, não quer dizer que a terra não fosse fér

til. Então, essas populações da costa do Pacifico. no Pe 

ru, passaraM a desenvolver a agricultura de irrigação, con~

truindo canais, o que sugere uma civilização nos moldes se

melhantes daquela gerada no Nilo e na Mesopotâmia.

o 5I!. (}E-P-O-E-lHo·E (.Jiíli'O CMll-r M-e 1att-i) - Em

parte, talvez, haja alguma razão ai. Mas o que se pode di

zer e que, realmente, nos Andes, nós temos varias coisas a

considerar. Em primeiro lugar, uma maior fertilidade da ter:.

ra, que permite a agricultura. Produz-se muito mais do que

na floresta amazônica. Então. este fato permite, por exem

plo, a concentração de populações maiores. Depois, é curi~

so que o Peru. sobretudo a costa peruana, tenha uma situa 

ção geogrifica semelhante. por exemplo, ao antigo Egito e ã

antiga Mesopotãmia, ou seja, deserto
o
cortado por rios pere

nes, que obrigava a população a se concentrar ao longo des

ses rios e tentar aproveitar, ao maximo, suas aguas. Embo-

ficuldades da vida, sem a tutela da FUNAI. Nós apoiamos a

emancipação, mas não vamos concedê-la, se a comunidade não

e:tiver preparada". Ele não ve nenhum grupo. E V.Sa., com

a experiência que te~ no trato com as diferentes tribos in~

digenas, concorda com essa opinião, de que o indio continua

ã merce da tutela e necessitado dela?

O SR. DEPOENTE (Julio César Melatti) - Eu

concordo. A longo prazo, a emancipação deve ocorrer. Real

mente, hã perigos da perda da terra, que é serio e . outros

que o grupo tem que se preparar para a emancipação, ou s~a,

não pode de uma hora para outra, ser emancipado. Mas e pr~

ciso q.ue a FURAI c.rje:meio.s d.e i:r r.e-ti-r-aooo vamos d-i~e:r

- a tutela de fato, antes de retirar a tutela de direito

Então, na medida em que o grupo vã se desenvolvendo, sem a

tutela de fato, ele deve se mostrar capaz de obter a emanei

pação da tutela de direito.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então

em todo esse trabalho de decênios ainda não se preparou ni~

guem para emancipação e para a livre atividade? Nós temos

que concordar com a ineficiência governamental neste capitu

10. Porque a impressão do Ministro, com a qual concorda V.

Sa •• e de que nada se fez de iítil, de paciente e de objeti

vo ate agora.Queriao SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -

perguntar a V.Sa. quais seriam as condições estabelecioos p~

la FUrlAI para emancipar o i"dio?

O SR. DEPOEnTE (Julio Cesar Melatti) - Bem,

as condições estão no próprio Estatuto do Indio. Alguns ar:.

tigos do Estatuto do Indio falam nas condições. E hã dois

tipos de emancipação: a emancipação individual e a emancip~

ção coletiva. Para a emancipação individual, a pessoa; o

candidato ã emancipação, deve fazer um requerimento ao juiz.

demonstrando que sabe ler, escrev~r, e alfabetizado. Eu não

sei de memória. Mas, entre outras coisas, ele deve ser al

fabetizado, deve ter conhecimento dos costumes da sociedade

brasileira e deve poc'r desempenhar·alguma atividade útil

na sociedade nacional. Demonstrado isso, o juiz pode conc~

der a emancipação. Agora, para emancipação coletiva, faze~

-se essas mesmas exigências e, alem disso, requer-se que a

maioria do grupo concorde com a emancipação. Então, mais de

50% do grupo deve concordar.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - A emanei

pação, então, seria um caminho para afastar a mentalidade Çe

tutela, a que V.Sa. se opõe, porque eu acho que esse pater

naliSMO prejudica muito o desenvolvimento indigena. nas, eu

estou vendo aqui uma declaração do Ministro em que, após a

nunciar a possibilidade dessa medida importante, a que ji

se referiu o Deputado João Pedro, diz ele: "Atualmente, o

Estatuto do Indio lega ã União etc ..• o dominio, mesmo após

etc ..• " Rangel Reis ainda não vê algum grupo ind'gena, .m

todo o Território Ilacional, em condições. de enfrentar as di

O SR. DEPUTADO JERÕNIMD SANTANA - Eu queria

um aparte para esclarecer a sua preocupação. t que há pou

co tempo, eu ate juntei ai, COIl'O documento para exame da C.2.

missão, uma reportagens do jornalista Mãrcio Ivanovitch, no

"Jornal do Brasil" e mesmo no "O Estado de 5. Paulo". Ele ~

teve uma temporada em Cuiabã e destacava que, quando o ara~

sil foi descoberto, havia 1 milhão e 500 mil indios e que

hoje hi 200 mil. A população indigena esti decrescendo vio

lentamente. Quer dizer, pela teoria do eminente depoente e

professor, dentro dessa lentidão gradual que ele advoga pa

ra a emancipação do 'ndio, quando chegar a essas condi çõ es

ideais que eles exigem para emancipação não hi mais indio no

Bras il •

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES ~ E não e
só isso. Eu tenho a impressão que o carater da FUNAI diri

ge-se muito mais para a aculturação indigena. Ela só consi

dera o indio capaz de emancipar-se quando estiver inteira 

mente absorvido pela civilização e tiver aberto mão dos

seus valores. Concorda com isso? Então, isso dã razão ao

Deputado que diz que o caminho para habilitar o indio ê as

simila-lo de vez, fazendo com que ele abra mão dos seus va

lores e adira aos valores da outra civilização oposta dele,

que e a nossa. Então, a meu ver a tendência a meu ver, não,

hi algum tempo,~desde que a FUnAI foi estabelecida- e o es

pirito da FU~AI em assimilar o indio e não resguardã-lo nos

seus valores. Não haveria ai um choque entre os padres, a

Igreja e a FU~AI?



Junho de 1978
J

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) - Suplemento Sábado 17 051

o SR. DEPOENTE (J~lio C~sar Melatti) - Eu

creio que não. Talvez em algumas correntes missionãrias r§.

centes, sim. rtas, no"r.lalmente a tarefa das missões tar.lben

e de assimilar.

O SR. DEPUTADO ISRAEL·DIAS NOVAES - Os sale

si anos eram especialistas na assiMilação. na cristianização

dos 1ndios, convencendo-os - digamos - do carãter primãri o

das suas crenças trazidas do Ocidente. Mas. esta tendência

recrudesceu Muito na gestã; anterior da FUNAI. quando, de

fato, tentou-se. a tese desenvolvimentista. Quer dizer. a

culturar o rndio para melhor tomar-lhe as terras. E, agor~

parece que se estabeleceu um outro ritmo, um ritmo mais gr!!.

dual, mas sempre dentro da tese da assimilação. Então. não

hã nenhum apreço aos valores dos indios.

O SR. DEPOEnTE (J~lio Cisar Melatti) - E. Pa

rece-me que realmente i desse modo.

O SR. DEPUTADD ISRAEL DIAS NOVAES - E desse

modo. E V.Sa. não encontra uma solução melhor? Porque - e

claro - ar seria uma escravização em outros termos. escravi

zação cultural. Porque o indio, ao vir para o meio civili

zado, o faz para herdar. receber imediatamente os vicias

mais fãceis de serem recebidos do que as virtudes. Aqui

em Brasilia, por exemplo, i muito comum - eu tenho visto

depois que fui posto nesse cargo indigena - a visita de 'n

dias que vêm aqui exclusivamente para pefrir dinheiro e em

seguida ir esmolar na praça. De forma que eles estão vendo

o lado rigorosamente negativo e criminoso da nossa civi liz.!!.

ção e esses lados i que estão sendo impostos aos 'ndios

Quer dizer. então existe um engana radical na poJitica úra

sileira de trato com os 'Odioso a pol~tica ~e assimilação a

qualquer preço, sem respeito aos valores tradicionais e qu~

em verdade, estão desaparecendo. Eu vi lã, no Parâ - terra

que teve a ventura de produzir o Deputado Ubaldo Correa- eu

vi no Parã. no museu ind11ena •••

o SR. DEPUTADO UBALDO CORREf - Museu Goeldi.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E o Mu·

s~u Salesiano tambcm. Não sei se e em Belim ou em Manaus

Acho que i em (lanaus. Em Manaus 'existe o 14useu Salesiano ,

onde se percebe que os costumes encontrados passaram a ser

apenas curiosidade de investigação. Mas a ~issão Salesiana

incumbia-se de revogar aqueles costumes, introduzindo ou

tros. Então, os c~stumes e a documentação indigenal eram

objetos apenas de tombamento museológico. Então, nisso se

afinam FUilAI e padres. Agora, hã uma tendência. uma corre!!.

te da Igreja que sustenta a necessidade de preservação de

yalores. Mas, 9~ salesianos não_pensavam assim. Ao contr~

rio, eram apóstglos. E como e que se chama?Hã uma expressoo

~ti pr5pria. Eram cristianizad5res, afinal. Então, eles

vinham ao Brasil com esse propósito de cristianizar. "Hoje,

a Igreja moderna vê o fenõmeno de outra maneira. Mas,a FU

NAI continua vendo essa necessidade de assimilação, de oci-

dentalização dos 1ndios e V.Sa •• como antropólogo. acha que

não há remedio para isso?

O SR. DEPOEnTE (JGlio Cesar Melatti) - Real

mente e um problema dif1Cil. porque. na verdade, há uma vi

sãomais real. mas que também e utópica. Pode-se não adota~

Na verdade. e preciso dizer que um grupo, a pacificação du

ou a atração de um grupo desses, na verdade, e um .to de

conquista. Ou seja, um grupo ind1gena que nunca teve coni!!.

tos com civilizado e uma sociedade soberana. com um territQ

rio próprio, embo~a de limites pouco definidos, mas que

defende. Na medida em que ela entra em contato com um ser

tanista, que oferece presentes etc, ela pensa que esti est!!.

belecendo uma relação de igual para igual. Mas, depois de

algum tempo, os 'ndios percebem que foram inclurdos em ou

tra sociedade, . Embora não seja uma conquista cruenta, na

verdade essa atração ou pacificação e a conquista. Quer di

zer, o Brasil conquista territórios. ~~bora esses territó

rios estejam dentro da sua própria fronteira. A maneira de

respeitar os valores culturais do grupo seria respeitar in

clusive a sua soberania. Eu creio que ninguem aqui propo 

ria isso. Então. fica-se sempre no meio mrreQ. De um lado

reconhece-se a independencia dos grupos ind1genas. uma posi

ção radical. De outro lado, outra posição radical, seria a

completa assimilação dos grupos ind'genas ã sociedade naci~

nal. O que se propõe talvez e a incorporação dos 'nd~os i

sociedade nacional. respeitando uma boa parte de seus valo

res. Mas, eu acredito que nunca todos os seus valores. Os

próprios missionários atuais, mais modernos, no fundo, tam

bem sio cristinizadores. na realidade ~les querem tambem

converter os 'ndios ao cristianismo, embora respeitando uma

serie de outros costumes indigenas. Então. realmente, não

se pode pender para nenhum dos dois extremos.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES,- Os Esta~

dos souberam preservar os valores dos seus 1ndios?

o SR. DEPOEtlTE (J~l io Cesar ilelatti) - Eu n30

sou muito informado a respeito. Mas, parece que nem tanto,

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS ~IOVAES - E, de-

pois das fitas de faroeste, em que sobraram poucos. eu acr~

dito que na verdade o que resta estã inteiramente preserva-

do nos seus costumes e usos. Aui, no Brasil, quem sabe se

foi localizada uma tribo indígena e por isso se impõe essas

dificuldade. para e~ancipa~ão? Porque,se fossem, emancipa

do. ficavam, inclusive. com direito de propriedade. não

convim. Daí esses reparos ministeriais de que nenhum agru

pamento indígena oferece, hoje, condições de uma emancipa 

ção, de uma soberania.

O SR. DEPOEtlTE (J~li6 Cesar Melatti) - Natu

ralmente eles tim que fazer a distinção entre a soberania e

a emancipação. A soberania seria •..
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que

te teor:

Há igualmente, um requerimento, com o seguín-

Universidade da Flõrida. Peço ã Sra. Secretãria que leia a

ata da sessão anterior.

Relator,A Presidência examinarã, com o Sr.

(LEITURA DO REQUERIMENTO)

(LEITURA D~ ATA)

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Em votação a ata. Os que estiverem de acordo com os seus
....

termos mantenham-se como se encontram. (Pausa). Aprovada.

Sobre a mesa expediente alusivo i Comissão, mormente um ofI

cio privado da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba.

que diz o seguinte:

(LEITURA DO OFICIO)

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS _DVAES - Menor a~

b~ndonado. De sorte que, dada a emancipação, jã adquire ce~

tos direitos em que o Governo não estã interessado. lias

não me refiro a este Gov-rno. Geralmente, a adr.linistra çã o

publica brasileira tem assistido e tem participado da escl·.!!.

vização cultural do índlo e da tomada dos territ5rios

o SR. DEPUTADO JERONIMO SANTANA - E do menor

bem abandonado.

Mas, a emancipação implica jã numa forma de soberania e não

se quer conceder a emancipação para que não se obtenham os

direitos civis. Eu tenho a impressão de que o índio, não

sendo emancipado, fica na situação de menor. Não ê Deputado

Jerônimo?

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Pois é

cardo, sim.

AS rIOVAES)

b SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Nôs pre-

(ASSUllE A PRESIDtilCIA O nEPUTADO ISRAEL DI-

oS terMOS da proposta. Vamos assistir agora ã prestação do

compromisso pelo Depoente.

(O DEPOENTE PRESTA O COMPROMISSO)

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Sr. Relator, Srs. Deputados, estamos hoje aqui prepara

dos para ouvir o Dr. George de Cerqueira Leite Zarur. Ph. D.

em Antropologia pela Universidade da Flõrida. O Dr. Zarur é

o segundo d~poente desta segunda fase da nossa Comissão e o

terceiro na arde. geral. Tenho a impressão de que S. Sa.

tra ... ã uma cont'ribuição efetiva para a elucidação do problema

que nos prof1usemos estudar, dados os seus títulos e a sua r,!l.

putação científica e pessoal. Como ficou dito, S. Sa. é Ph.

D. em Antropologia pela Universídade da Flõrida, antigo pro

fessor da Universidade de Brasília, ex-Diretor do Departamen

to-Geral de Planejamento Comunitário da FUNAI, atualmente c2.

ordenador da ãrea de ciências humanas do Centro Nacional de

Referência Cultural. Entre as suas obras - não obstante sua

juventude, tem ele uma alentada bibliografia - figuram os li
vros ·Parentesco, Ritual e a Economia no Alto Xingu", "Sea

"Food Getters of ~lodes t Spri ngs", "Economi c Nacional if:y and

The Social System", "Idéias Diversas Sobre Antropologia".Foi

coordenador de vãrios projetos de pesquisa sobre índios e P2.

pulações nacionais. Entre suas atividades figura a particip~

ção em fiversas reuniões científicas no Brasil e no exté

rior. E membro de numerosas associações científicas, posSuin

do, inclusive o título de "Foreign Fellow da American Anthr2.

pological Association. Em seu depoimento, portanto, S. Sa ..se

louvari na experiêncid pessoal e em sua grande familiaridade

com o assunto antropolõgico brasileiro. Pergunto a S. Sa. se

deseja fazer uma exposição antes da inquirição.

O SR. DEPOENTE (George da Cerqueira Leite Za

rur) - Sim, Excelência.

O SR.PRESIDENTE (Deputado Israel-Dias Novaes)

- Então, peço a Y. Sa. que proceda ã sua leitura.

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - ExmQ Sr. Presidente, ExmQs Srs. Deputados membros da

Comissão Parlamentar sobre assuntos indígenas: a problemiti-

GEO~CE DE CERQüEIRA LEITE ZARUR
Ph.D. em Antropologia

• 8d. REUl1 T1\O, REALIZADA Cri 17.08.77

Depo:n te

o SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Há numero regimental. Declaro abertos os trabalhos da oi

tava reunião desta CPI, para ouvirmos o depoimento do Dr.

George de Cerqueira Leite Zarur, Ph.D. em Antropologia pela

O SR. DEPOEnTE (Julio césar Melatti) - Con -

não lhes pertencem, porque eles não são dados a freqOentar

cartõrios e os cart5rios, naquela região, não sabemos se

são muito probler.1ãticos. De sorte que vê V.Sa. como, em

boa hora, n5s nos le~bramos de abordar uma questão assim d~

licac,a. O Estatuto do Indio, por exemplo, estã muito aqué~

de necessidade da situação. :Ião concorda V.Sa. com isso?

cisamos, então - ate jã combinei com o Relator- estudar a

fundo esse Estatuto do Indio para ver se este regime e esta

situação prasileir3 preservem as ultimas reservas culturais

dos donos do País. Muito obrigado, professor.

o SR. PRESIDEnTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Não havendo outros inscritos, nós vamos encerrar a

sessão, antes, contudo, convocando os Srs. integrantes da

Comissão do índio para uma reunião na próxima quarta-feira,

ãs 10 horas, nesta mesma sala, quando deverã ser ouvido o

Professor George de Cerqueira Leite Zarur, Fhd. em antropo

logia pela Universjdade da F15rida, com publicaçôes sobre o

índio e Coordenador da Krea de Ciências Humanas do Centro II

cional de Referência Cultural. Na pr5xima reunião, possi 

velmente, procederemos ã eleição do Vice-Presid~nte, cargo

vago. f1uito obrigado aos senhores. Está encerrada a sessão.
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ca de terras inll'igenas .apresenta conteudos diversos, que va··

riam de acordo com a ótica e os interesses do observador. De

um lado, esta a ótica dos indios, que apresenta dlferenç~s

de grupo tribal para grupo tribal. De um ponto de vista gen~

rico, o índio brasileiro tem em sua relação com a terra vi

são de perda. São poucos os grupos indigena~ brasileiros que

ainda restam e que nao perderam, ao longo destes quatro sêc~

los, desde a vinda dos europeus, pelo menos parte de suas

terras. Tal perda toma, em geral, um carãter de extrema dra

maticidade, dado o sentido de território que a terra tem ori

ginalmente para os grupos indígenas. De fato, cada t~ibo ê

mais do,que uma comunidade, como as nossas pequenas vilas r~

rais. Os indlos, antes de sofrerem os processos que acompa 

nham o contacto com a nossa sociedade, viem-se como uma unl

dade politica autônoma. A terra tradicional, em geral com II

mites razoavelmente traçados, ê um dos elementos ideológicos

que conferem coesã? e funcionalismo.a estes pequenos grupos

humanos. Fazendo um paralelo com nossa forma de organização

politica, o que o nosso cerritôrio teria de sag~ado como si~

bolo nacional, assim tambêm o pequeno território em que habl

tam os indios tem,.. para eles, UI]] conteudo sagrado. üa mesna

forma como reverenciamos e protegemos nossos sitios histórl

cos, assim como temos marcos e lugares para desenhar o mape!

mento ideológico que nos confere um grau de coesão, de naci~

nalismo, estas pequenas nações também os têm. ~rvores,pedras

ou curvas de um rio podem ter. um significado mitico ou rell

Vio~o, trazendo iquele pequeno grupo humano elementos ideol~

gicos i coesão necessãria para uma ação em conjunto.

Não se deve depreender desta visão aqúi esbo

çada uma perspectiva ro~ãntica. A desorganização ~ocial e e

conômica que acompanha o processo de contato de grupos indí

genas com a nossa sociedade reflete em grande parte o desre~

peito a determinados padrôes culturais basicos. Fome e doen

ças seguem a quebra de um sistema de produção relativamente

fragil, que depende de uma ação conjunta e coesa daquelas c~

munidades. Esta coesão vai depender em grande medlda da base

fisica, do território como marco de referência ideolõgica.

O território tem, é evidente, um outro sentl

do muito mais direto para a sobrevivência do indio. Ele tem

plena consciência do valor econômico de sua terra, como pro

priedade do grupo. O territôrlo no qual Vlveram e lutaram os

herois fundadores das cul turas indlgenas ê o mesmo do qual o

indio hoje tira sua subsistência. Dado ao tamanho da popula

ção que nele vive é um território aparentemente amplo. Dado,

no entanto, ã tecnologia empregada por estes grupos lndíge 

nas e determinados índices de bem-estar desejaveis para to

dos os seres humanos, verewos que o território tradiclonal 

mente ocupado pelos grupos indígenas brasileiros, não e dem!

siadamente extenso. Sob o ponto de vista econômico, os gru-

pos indígenas se enquadram em duas categorias da tipoloçia

de Steward, de 1949. Um primeiro tipo compreenderia aquelôs

comunldades que têm a caça e a coleta de frutos e raízes cE.

mo base de sua fubsistência. Imaginemos uma aldeia deste ti

po sItuada no centro geografico do territôrio tribal. Esta

suciedade seria caracterizada por um nomadlsmo sezonal den

tro de uma area geogrãfica interna do territõrio. Proces

sos de fissão ocorreriam durante um determinado periodo do !

no - enquanto os diversos subgrupos assim formados se deslo

cariam em busca de caça e colhendo as raizes e frutas encon-

trad3s pelo caminho. Para este processo de deslocamento hã

um revesamento de ãreas caçadas, ocasionando a possibll idade

de recuperação da população animal, enquanto a população hu

mana se move atras de ãreas mais ricas em caça. Desta forna,

ocupando seu território tradicional, estes grupos indígenas

encontram uma ,condição de equillbrio e integração com o melO

ambiente natural dificilmente achado em sociedades contempo

râneas ou complexas. Uma reserva indígena que observe os li

mltes de território tradicional, constitui-se assim não ape

nas em uma garantia de sobrevlvência dos seres humanos que!

li habitam, como, tambêm em uma eefesa mais do que efetiva

do meio ambiente.

O segundo tipo de grupos indigenas brasilei 

ros são -aqueles chamado~ de "floresta tropical ", na classi fi

cação de Steward" Ao inves da caça, esses lndios têm a 8gr;

cultura como base de subsistêncla. O peixe tem também, ef'l g~

ral, um papel importante complementando a dieta. Discute-se

muito a fertilidade da terra na Amazônia, mas jâ hâ uma esp~

cie de consenso entre especialistas de que a terra naque

la região merece cuidados especiais. De novo aparece aqui a

sabedoria intrlnseca destas culturas indígenas tradicionais

e dü perfelto encaixe entre a ideologia do sagrado do terri

tõrio e as necessidades materiais concretas. Hâ entre DS

tri~os agricultoras a escolha racional de terras mais fér-

teis, em g~ra1 cobertas por floresta" ciliares. Nessas ter

ras as roças s'ão em geral plantadas obedecendo a um sistema

de rodlzlo, que não as esgota. Assim, naquelas populações

indlgenas que têm na agricultura sua principal atlvldade prQ

dutiva, hã também um lntrlnseco equillbrio entre homem e

meio ambiente natural. Assim, territõri~ indlgena é a me

lhor re~erva ecolõgica que possa ser pensada, protegida que

ê por agentes humanos extremamente comprometidos com ela. E2

tes modelos da visão que o índio tem de sua terra contrastam

com os que os chamados "civilizados" têm da terra indígena,

em geral, justificando a atuação das frentes pioneiras naciQ

nais sobre território indígena. O território tradiclonal e

muitas vezes considerado demasiadamente extenso e é comum Q~

vir-se a frase: "r um absurdo tantos hectares por tndlo". p~

ra o ,ndio e par. a natureza, conforme jã vimos, não é um ab

surdü. Aliã!, por diftcil que possa aparentar, a densida

ne d~mogrãfica das úreas indigenas não ê baixa, quando comp~

rada, por exemplo, <-O,TI a "deolsidade das áreas de coloniza
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list~ de Medicina realizado no Parque Indígena do Xingu, on

de o contacto interêtnico tem sido mantido sob controle hi

que a taxa de desnutrição global e de cerca de 17%, dos

quais 11,45% devido à ma1iria, enquanto que a mesma taxa, e~

uma cidade-rica do Estado de são Paulo, como Santo Andre.çn~

çio branca onde a prlllcipal atividade econ5mica e a pecui

ria. Outro elemento da visio "civllizada" das terras Indtg~

nas e o de consideri-las como um entrave à ocupaçio polítIca

e econômica de vastos pedaços do territõrio nacional. Ora,a

garantia dos territôrios tradicionais dos grupos indtgenas !

xistentes não mais representa do que uma parcela do espaço

geogrãfico, econômico e polttico, ainda a ser ocupado pela

nossa sociedade.

A visão dos cillilizados sobre 05 índios apre

~enta muitas vezes tambem uma componente mista de etnocen

trismo e boas intenções - "o inferno delas estã cheio". No~

sa cultura e vista' como superior e o acesso ao nosso nivel fi

visto como um fim ao mesmo tempo desejivel e humanitãrio.Pa!

ticipando de nossa cultura, o indio teria uma necessidade m!

nos de terras, dada uma tecnologia mais eficiente, ou neces

sidade nenhuma, participando neste ultimo caso como emprega

do de fazendas. Nio resta duvida de que um~ tecnologia mais

complexa permite maiores concentrações de população em ireas

mais reduzidas. Mas, os rearranjos sociais que acompanham a

tran~formação tecnolõgica implicam maior taxa de crescimento

demográfico, o que no tempo leva ã ocupação progressiva do

territorio. Portanto, a absorção de nossa tecnologia não le

va ã necessidade de um territorio menor, mas, sim, a que

territórIO tr~dicional absorva uma população maior. De outro

lado, a redução do indio a um assalariado rural terâ certa 

mente as piores conseq~ências. São conhecidos os serios pro

blemas qua representam estes grupos em termos de pobreza.

Esta visão dE' um humanitarismo ingênuo parte

do principio de que os índios vivem em um estado mIserável.

Isto, d~ fato, acontece apos Q contacto descontrolado com

membros das frentes pionelras naClonalS. Mas um contacto

sob controle, em termos de saude e terra mostra-nos um ser

humano que, embora não tenha uma casa cheia de eletrodomêsti

cos, tem uma situação nutricional semelhante a de nações as

mais desenvolvidas do mundo. Recente estudo da Escola Pau -

sistematrocas economlcas. Mesmo porque a participação no

estar, ao mesmo tempo, na Comissão Permanente e na CPI que

investiga a pol'tica relacionada com o tndio. Agora mesmo

eu estava na Comissão da Amazônia ouvindo o depoimento do S~

perintendaDt~ da SUDEPE, que interessa a todos nos, da Amazi

nia, e, ao mesmo tempo, precisaria estar presente a esta Co-

te, pe1a ordem.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Tem a palavra ú nobre Deputado Antonio Pontes.

O SR. DEPUTADO ANTONIO PONTES - Sr. Preside~

te, eu gostaria de propor a V. Exa. e ao Plenirio que se ~a~

cassem as reuniões desta CPI para outro dia da semana, por 

que V. [xa. sabe muito bem que nas quartas-feirJs se reali

zam as reuniões das Comissões Permanentes e nos não podemos

naclonal de trocas e inevitiv2l e contando com a posse de

sua terra, o índio terã condições de fate-lo com dignidade .

Assim não serão as popu1ações ind'genas necessariamente con

trãrias ã expans~o da economia brasileira, mas poderão se

tornar em si mesmo u~ fator de crescimento econômico.

E entre estas visões conflitantes - a do in-

dlO e a de muitos civilizados - que a Fundação Nacional do

!ndio tem que atuar. O õrgão indigenista conta atualmente

com toda uma equipe de antropologos que lhe trazem uma cons

ciência das necessidades dos grupos indígenas brasileiros. O

resultado desta visão autenticamente indigenista, na medida

em que procura interpretar o ponto de vista dos 'ndios, tem

sido, na atual administração do orgão, uma defesa das ter

ras indigenas como nunca fez, desde a criação do Serviço de

Proteção aos !ndios no início do presente seculo. E impor 

tante que se f~ça justiça e e1a aparece por uma visão histõ

rica da políticâ indigenista brasileira.

A crítica ficil, injusta e indiscriminada ao

órgão lndigenista tem sido extremamente danosa aos interes

ses do índio brasileiro e ao País, fortalecendo interesses

contririos ã efetiva polít.ica de defesa de terras que a FU

NAI tem executado.

Era o que queria dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaesj

- Encerrada a exposição do Dr. Zarur, indago do Sr. Relator

se deseja fazer alguma objeção.

O SR. DEPUTADO ANTUNIO PONTES - Sr. Presiden-

mostracerca de 30 anos, graças ã atuação dos Villas-Boas.

9a a 34%.

De outro lado, o índio não poderi ser isolãco

artificialmente da economia circundante, e no longo prJzo t~

ri fatalmente que participar do sistema de trocas nacional

O importante i que a transformação culturcil seja feita de

forma gradativa. sem transformações bruscas e contando com a

participação ativa dos grupos ind'genas. E este, portanto, um

conceito desejãvel e humano de integração - integração do

grupo de comunidades indígenas, contando com a posse ~e seu

territorio tradicional e participando do nosso sistema de

missão, da qual faço parte. Veja V. Exa. a dificuldade que

temos para atender, nestes dias, às convocaçoes das Comis 

.sões, sobretudo ã da CPI do !ndio. Por isso, proponho a V.

EXã. que, ouvitlo o Plenirio, marque para outro dia, que nao

as quartas-feirâs, a realização destas reuniões.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Deputado Antonio Pontes, V. Exa. estã abordando uma ques

tão aguda da Casa. Todos nõs temos este problema. Há pou

cos Deputados e muitas Comissões. E nos, Deputados, infelil.

mente, não dispomos do chamado dom da ubiqaidade, ou seja, o
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de estar ao mesmo tempo em varios lugares. V. Exa. se quei-

xa de que. neste momento, tem outros compromissos. Todos os

Deputados presente~ tem outros compromissos. Na sessão ant~

rior, diScuti com o Sr. Relator, Deputado Ubaldõ Cor~a, ex~

ções ao mesmo tempo, e acertamos que a reunião seria hoje,p~

ra que S. Exa., que e Presidente de uma das Comissões Perrn~

nentes da Casa, a dos Minerios. pudesse presidir aquele Ór

gão na data de amanhã. Houve, porem, um mal-entendido e S.

Exa., então, teve que suspender a ,essão do órgão que presi

de de maneira a vir, com muita deferência, ate nós esta ma

nhã. Mas vou mais 10nge do que V. Exa. pI'opóe. Para que um

assunto lnterno da Comissão não fosse tratado de p~bl ico.

tado e sou o 6nico integrante daquela Comissão que r.presen-

0<1-

prob 1eJ'1a

pedir desculpas ao Dr.George, como jã tive que pedir a

tros, por não poder permanecer aqui porque o Dl'. Joslas GU1

marães esta na Comissão da Amazônia. Se S. Sa. e do meu Es-

ta a Amazônia de Goias, e S. Sa. esta tratando do

vido a minha movimentação e talvez ã difituldade de se loca

l,zar qualquer Deputado nesta Casa, que e mUlto grande, não

fui, na.realidade, consultado antes. Tenho esta COlõl1ssão c.Q.

mo uma das mais ir.Jpo,.tantes ,senão a mais importante d2sta C~

sa, porque trata de algo que muito nos sensibiliza, o indio

e sua problemãtica. Estou, agol"a, neste instante, tendo que

da pesca na- Amazônla. Alem disto, sou membro titular da CPI

da Terra, que estã realizando uma reunião ao lado. Tambew a

fun-tamente esta impossibilidade de desempenharmos vãrias

que seri a pI'oveitoso, acabamos de acertal1 cem o Deputado U- Comissão de Trabalho e Legislação Social este s~ reunindo

que V. Exa. esta 'solicitando com muito acerto, como tambem!

nalisarmos a pos1ção de cada Deputado, de modo que S. Exas.

possam desempenhar suas atribuições nesta Comissão sem pre-

baldo Corrêa, Relator, uma reunião int~rna da Comissão

próxima quinta-feira: Desta forma, não só atenderemos

ra

ao

neste instante. Então, o que estou fazendo não c honesto

Sinto que estou enganando aqueles que confiaram em mim. Não

fui eu quem pediu isto. Nesta situação estdo outros Parla 

mentares. Como podemos nós resolver o problema de termos de

estar presentes em muitos lugares ao mesmo tempo? Eu gosta-

juizo de compromissos outros. A Comissão fara, então, uma ria imensamente de continuar nesta Comissão como membro su-

reunião interna. chamada administrativa,' p'ara uma redistn 

buição de funções e atê de posições, tanto no Partido situa

cionista como no nosso Partido mlnorita"io. Então, os Depu

tados que puderem estar presentes ãs nossas reuniões declin!

rão essa situação com muita lealdade e continuarão na Conis-

tão, optar por outras Comis,ões. Igua'lmente, o dia da sema

na em que se realizarão nossas reuniões se.ra, de uma vez por

todas, determinado. E digo, aintla mdlS, a V.Exa,: na opi

nião do Deputado Ubaldo Correa - e que passou a ser também a

minha - essa medida tem que ser tomádd imediatamente, porque

se aproximam as diligências externas da Comissão. Deverenes

percorrer reglões indigenas, e. para isto, ja temos o convi

te da FUNAI, transmitido pelo 11u,tre Dl'. Tiberlo, que se e1

contra ao lado de V. Exa. TereMOS, entio, que fazer aos De

putados um ultimato: se não puder'em vir as reunlÕ.es ordinã 

rias da Comissão, e obvio que, pela mesma razão, não poderão

vlajar ãs reservas indlgenas. Em conclusão, determinaremos,

de uma vez por todas, na proxima quinta-feira, o rumo geral

a ser tomado por esta Comiss~o.

companhelros e o Dl'. George, a quem admiro pelo seu traba

V. Exa. e o irustre Relator para escolherem um Relator-subs-

meus

di ri j o

presença

conqulstou

presentei. Não continuarei a assinar as listas de

dos debates, na Comissão da Amazõnia, para onde me

neste momento. Perdoem-~e V. Exas., Sr. Presidente,

plente para vir aqui nas horas em que pudesse dar minha con

tribuição- atravês de projetos de lei, discursos e andanças,

por este Pais, já tenho oferecido alguma contribuição tanto

a FUNAI quanto a todo setor que trata do problema do lndige

na - mas quero faze-lo dentro das minhas possibllidades. Não

posso continuar aceitando uma tarefa da qual não posso desi~

cumbir-me. Dou estas explicações, deixando muito ~ vontade

lho, pela sua juventude, e pelo conceito que já

tituto, porque não vou ter condições de continuar integranao

esta Comissão. Não quero que o Deputado Ubaldo Corrêa, que

também tem seus problemas, continue tendo um substituto que

não pode substitui-lo. Peço, então, a V. Exas. as minhas

desculpas, mas vou ter que me retira)' pelas razões que Já a-

das Comissões sem estar presente a todas elas. Estarei pre

sente apenas em uma delas. Estarei presente, ate o final

en-são. Aqueles que não puderem estar presentes deverão,

o SR. DEpUTADO SIQUEIRA CAMPOS - Pela ordem ,

de aprofundado estudioso da problematica indigena.

Sr. Pres i dente. o SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

o SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Tem a palavra, pela ordem, o Deputad~ Siqueira Campos.

o SR. DEPUrADO SIQUEIRA CAMPOS - Sr. Preside~

te, eu me utilizo deste recurso regimental, não querendo &~

mar o tempo do ilustre Relafor e dos demais inscritos, por

~ue ainda quero me mani festar exatamente a respeito deste as

- Deputado Siqueira Campos, apenas quero dizer que V. Exa.p~

dece do mal de operosidade. Os Deputados conrecidos como o

perosos nesta Casl são sobrecarregados. Como não são em d~

mero suficiente os Deputados o~~rosos, eles se vêem às vol

tas com a imposslbilldade de atender a todos os encargos Gue

lhe são atribuídos. Apenas ficamos aqui torc~ndo para

com a indicaçã'o de Relator-substituto, ma" infelizmente, de

sunto. Como sabe V. Exa. e o ilustre Relator, fui hon ra do V. Exa., entre tantas atYlbuições, opte pela atribulÇão que

lhe foi conferida nesta Co.issão.
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com prazer, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exa. a gratifica~

te declaração.

Presidente, Srs. Deputados, ~raticamente nada tenho a inda 

gar do Dr. George Zarur. O Depoimento escrito que S. Sa. a

caba de nos apresentar - inclusive, por deferência de S. Sa.

o SR. PRESIDENTE(D:lputado IS1'a:1 Dias.Novaes)

- Tem a palavra o Sr. Relator.

P SR. RELATOR (Deputado Uba1do Corrêa) - Sr.

para o relatório final que pretendemos aprespntar. Em sint!

se, ele conclui pelo conf1il:o que hã, principalmente quanto

ao problema da terra. Parece-me deva ser esta a nossa gran

de preocupação quanto ãs áreas ocupadas pelos indios. Gos

tei muito do Ultimo parâgrafo, em que diz que a critica fá

cil, injusta e indiscriminada ao órgão indigen1sta tem sido

extremahlente danosa aos interesses do indio brasileiro .. Is- disse

cu1 tura

convén i o

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - V. Sa.

não a análise teórica e as divisões dos grupos 1ndigenas

bem .como quanto ao problema anaiisado super-estrutura1men

brasileira em geral. O Ministério do Interior, ao qual per-

que cria o Centro Nacional de Referencia Cultural. Por esse

convênio o Ministério se compromete a dar assisténcia técni

ca no tocante ao estudo de comunidades indigenas, o que jus

tifica a minha presença no Centro.

tenoe a FUNAI, e um dos órgãos que participam do

te de reserva indigena e do avanço dos novos pioneiros. Eu

queria saber do Depoente, inicialmente, se é funcionãrio da

FUNAI ou se trabalha para algum órgão estatal.

.0 SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Devo informar que sou funcionãrio da FUNAI. Estou ã

disposição do Centro Nacional de Referência Cultural. E um

õrgão que estã sendo implantado ainda. Estã na forma de prR

jeto. Pretende criar um referencial bãsico para amuito

optariao SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS - Eu

eu jã o havia lido antes - na nossa opinião, servirã

O SR. PRESIDE~TE(Deputado Israel Dias-Novaes)

te uma reunião administrativa, para que tracemos os novos r,!!

mos e, em funçio disto, uma atuação mais i altura do que a

guardam desta CPI que foi instalada e que V. Exa. t,ão bem h.Q.

je dirige.

to deve realmente ser eliminado do nosso meio. Pelas conver

sas que, inclusive, tenho mantido com V. Exa., Sr. Presider.

te, tenho certeza de que sua ór1cnlaç~o i no sentido de que

esta Comissão chegue a uma conclusão final e procure, com os

subsidias que certamente il'ã receber. auxil iar aos orgãos e,!!

carregados da pol~tica indigenis~? E isto o que nos parece

correto, dai comungar'IJos p1enamhn.te com o ponto d,; 'lista ex

posto pelo Dl", Zarur. Assim sendo, nada temos a indagar,

porque nenhum assunto, no nosso entender, foi levantado aqui

que suscitasse dUvida a respeito ào trabalho desenvolvido p!

10 Dr. Zarur. Queremos também reforçar o ponto de vista jã

exposto pelos Deputados Antônio Pontes e Siqueira Campos

por V. Exa., da necessidade de esta CPI realizar imediatanen

p.indagações. Sabendo, evidentemente, da sua participação

do tempo da sua participação é que podemos nos dimensionar

para saber ate onde podemos interpelar V. Sa. V. Sa. jã es

teve em res~rvas indígenas?

ticipou de algum outro trabalho dentro da estrutura da FUNAI?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Lelte Za

rur) - Jã fui Diretor do Departamento ~era1 de P1anejamen

to Comunitãrio da FUNAI. Atualmente alnàa sou membro do Co.!!.

se1ho Indigenista da FUNAI, que se reUne duas vezes po~ mes.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Hã quanto tem-

po V. Sa. fez parte desse Departamento?

O SR. DEPOENTE (George de Ceraueira Lelte Za

rur) - Eu entrei para o Departamento em abril de 1975, e sai

no dia 19 de outubro de 1976.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Pordôe essas

que esse Centro estã sendo implantado?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rurj - Ele existe. Estã em operação. O problema por enqua.!!.

to e apenas formal.

O SR. DEPUTADO AIRTOH SOARES - V. S~. jã par-

Ai rton- Pela ordem de inscrição, tem a palavra o Deputado

Soares.

critêrio de terrltôrio tradicional. O que 05 índios vêem,na

faz referencia, da quantidade de terras destinadas ao indio,

da dimensão da reserva? Quais os critérios que V. Sa. usa

para definir isso?

O SR. DEPOENTE (&eorge de Cerqueira Leite Za L

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Jã, Exa. Eu fiz um traba1~0 de campo intensivo. Mo~

rei sete mese> com os indios, num trabalho de observação an

tropológico eRtre os índios do Parque Indigena do Xingu e

viajei por uma grande parte das ãreas indtgenas do Brasil.

O SR. DEPUTADD AIRTON SOARES - Qual o crite -

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sr. Presiden -

te, Sr. Relator, realmente ollvinGo o nr. Zarur verifico que

em seu depoimento faz S. Sa. uma anâ11se dos grupos indige 

nas, dividindo-os segúndo Steward. Depois faz uma abordagem

do problema da ocupação tarritori?l da ãrea indigena e do a

vanço da civilização - vamos dizer assim, civilização sem a!

pas - e, ao final, ele faz uma rãpida anã1ise do tratía1ho co

Serviço de Proteção ao rndio, da rUNAI, falando da critica

fici1, injusta, indiscriminada que se tpm feito ao órgão 1n

digenlsta ptc. Eu teria algumas perguntas a fazer dO nob~

Depoente. Vou procurar faze-las sobre ° que ele disse, mas,

na verdade eu gostar1a de saber muito mais sobre sua partici

pação efeiiva na busca de solução para o problema do lndio -
...

rio que V. Sa. usa para poder aferir aquele assunto a

rur) - O criterio que estou propondo. em grande parte, é

que

o
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sua visão original, como territõrio tradicional. O territ~~

rio tradicional teria, então - e eu procuro mostrar isso

um ajuste bastente razoãvel com as necessidades concretas de

subsistência dos índios, dado o nível tecnolõgico que eles

tem. O territõrio tradicional seria um dos indicadores. As

situações concretas, evi den temente, va ri am muito. Há vã ri os

indicadores em operação, "normalmente, em cada situaçãv. Eu

consideraria esse o criterio mais importante, fundamental.

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - O criterio que

define o território tradicional teria aquele da herança dos

antepassados, d terra ocupada, dada a área geográfica de oc~

pação indígena? Esse seria o território tradicional?

O SR. DEPOENTE (George de ,Cerqueira leite Za~

rur) - Eles se colocam como uma nação, praticamente, em seu

estado original. Aliás. o ideal é que tenhamos na cabeça um

conselho de integração em que o índio mantenha alguma coisa

de sua maneira de ser, de sua autonomia. participando da Na~

ção brasileira. Essa visão de nação implica numa relação de

território, que os índios têm muito clara. Eles sabem onde

começa o território da triuo, que é o território dos antepal

sados. Esse território~em geral e.onde os mitos, as lendas,

a criação do mundo e das pessoas foi vivido. ! realmente um

critério cultural oe avaliação.

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Nas andanças

de V. Sa. pelas áreas indlgenas, que conclusão tem com rela

ção às ameaças que existem sobre esse território tradicio 

nal?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira leite Za-

rur) - As ameaças, em muitos casos, ao longo dos 477 anos da

História do Brasil, foram concretizadas em ação de invasão

de território. ! um complexo sistema de avanço da sociedade

nacional sobre as sociedades indíge~as. Esse complexa sist!

ma de avanço da invasão ~ormalmente implica num decréscimo

demográfico, desde os tempos do descobrimento, principalmen

te por causa de epidemias e outros fatores semelhantes. As

chamadas guerras justas, por eyemplo, do Seculo XVII, que

não eram justas, mas tinham esse nome. O decréscimo popula

cional acoplado a uma efetiva política de invasão. Os civi

lizadas vão entrando no território tradicional dos indíge

nas, começando a plantar etc. r um pro~esso de fricção, de

oposição entre pessoas de grupos diferentes.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Perdôe-me V.

Sa. Eu só queria que V. Sa. prestasse um depoimento da sua

vivencia nessa fase. Onde V. Sa. tem constatado esses pro 

blemas com relação ao território indígena?

• O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Os problemas com relação ao territôrio indígena ocor

rem quase que em todas as areas indígenas atualmente. A

FUNAI tem cerca de 130 - quando eu saí da FUMAI era mais ou

menos isso, não tenho os dados exatos - causas na Justiça so

bre invasão de territórios indigenas, lutando em nível jurí

dico para que essas invasões não ocorram. Ao longo dos di 

versos postos indígenas tambem existe uma situação de ten

são entre índios. funcionários da FUNAI e populações regio 

nais circundantes. Existe todo um sistema, realmente. Em

quase todo o lugar, eu diria, acorrem pressões sobre terras

indígenas.

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - V. Sa. poderia

definir quem? Entidades de ocupação da terra, através de

grandes fazendas, ate posseiros, passando por garimpeiras

Gostaria que V. Sa. definisse qual é realmente aquilo que

mais afeta, hoje, a reserva indígena, o território indígena.

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira leite Za

rur) - t muito difícil identificar uma categoria social como

unicamente responsãvel. Em certas áreas, realmente, existem

acões da FUNAI na Justiça e uma situação local de tensão:en

tre índios e grandes empresas. Em outras ireas existe, de

fato, uma situação de tensão entre índios e garimpeiros ou

posseiros. que invadiram a terra indigena. As situações va

riam de caso para caso. Cada caso e um caso, tomando uma di

mensão específica.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES- Não hã uma esc!

la nessa relação? V. Sa. entende que o problema que ad 

vem da invasão pa terra do índio pelo garimpeiro P. proporciQ

nalmente igual ao problema da ocupação da terras pelas gran

des empresas ou pelos posseiros? Não hi uma certa escala de

graduação nisso? O que ameaça mais o índio, segundo V. Sa.?

Hoje, quem ameaça mais?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira leite Za

rur) - Eu diria que as ameaças são as mesmas, sob o ponto de

vista do índio. Eu estou .entando me colocar realmente ven

do o problema do ponto de vista do índio. As ameaças são as

mesmas. ~ grande variável em questão é que os índios passam

" a ter menos terra, tomada seja por quem for.

O SR. ÚEPUTADO AIRTON SOARES - E sob o ponto

de vista da FUNAI? V. Sa. é um funcionário da FUNAI. Qual

a grande ameaça, hoje, sobre o indio?

O SR. OEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Eu acho que a FUNAI tem que procurar ater-SE ao ponto

de vista dos indios e proteger os índios. Sob esse ponto d~

vista dos índios e de protecão aos índios, realmen.e a tomE

da de terras, parta de quem for, i danosa~ Eu diria que o

ponta de vista da FUNAI, pelo menos no meu entender não

posso falar pela·FUNAI - mas no meu entender, seria este.

O SR. OEPUTADO AIRTON SOARES - ! claro que

nõs estamos aqui numa Comissio de investigação, numa Comis

são de Inquérito. Obviamente nos interessam afirmações mRis

concretas. V. Sa. tem afirmado das grandes ameaças que pai

ram sobre a naçio indígena. V. Sa. afirmou que a FUNAI tem

problemas para proteger o índio. Indago de V. Sa. quais são
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"atualmente".

nistração.

ções anteriores, V. Sa. tem conheci~ento?

Diretor do Departamento Geral de Planejamento, o que tem

dizer sobre sua própria atuação nesse õrgão?

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - V. Sa. partici

pau de um Departamento que cuidava da definiçio do territô 

rio indígena

o SR. DEPOENTE (Geo~ge de Cerqueira Leite Za

rur) - Entre outras, inclusive assistência de educação, pla

nej amento.

o SR. DEPDENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Sou ex-diretor; o atual diretor ê

O.SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sim; ê claro,

e ex-diretor. Mas, como diretor, o que fez?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueil'a Leite Za

rur) - Fiquei cerca de um ano e seis meses, um ano e meio, !

proxlmadamente, na direção do D.G.P.C., Departamento Geral

de Planejament~ Comunitârio da FUNAI. Procura~os, o tempo

todo, dinamizar'o Departamento e dar maior representativida-·

de ao ponto de vista indígena. O D.G. P. c. jâ era assim e

nós procuramos reforçar essa situação. Colocava-se dentro

da FUNAI como uma especie de rep~esentante dos índios e guar

dião da ideologia indigenista brasileira, desde 05 tempos em

que surgiu, nos tempos do Marechal Rondon. ! um Departamen

to eminentemente tecnico, vamos dizer assim, composto princl

palmente por antropólogos, educadores, medicos e tecnicos

principalmente nesses três setores. Então, procuramos tra

zer gente qualificada para dentro do Departamento. JE ha

via, mas em pequeno número., Procuramos trazer outras e ace

lerar, com esses novos recursos de pessoal, os pareceres do

Departamento sobre os mais variados pro~lemas, que iam desde

a qualificação de indivíduos, desde o nível individual, des

de a qualificação de indivíduos como índios a~é a definição

exata do território tradicional indígena e qual seria o ter

ritório mais adequado para que se formassem reservas.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Eu indaguei de

V. Sa. se V. Sa. conhece algum tipo de ameaça concreta que

tenha havido contra territorios indígenas os mais variados •

V. Sa. me informa muito vagamente.

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - O problema, em grande parte, e um problema do numero

de situações. Uma dGvidi que surgiu aqui, inclusive antes

de eu começar o meu depoimento, foi a do Posto Indígena Poti

Quara, se V. Exa. quer um exemplo concreto. Dentro do Posto

hã um negocio que vem de 20 ou 30 anos - um município forma

do, ou que vai ser formado, mas hâ uma cidade dentro do Pos

to. Uma cidade que começou com algumas pessoas que entra

ram, alguns posseiros que começaram a entrar e foram trazen

do parentes; foi vindo malS gente, mais gente, e a cidade

foi crescendo. Então, a FUNAI vê-se diante de um próblema

incrível, que e o de uma população branca bastante grande vi

vendo dentro de um territõrio indígena. São milhares e mi

lhares de pessoas. Existe um problema tie uma cidade de 8

mjl habitantes - mudando de irea geogrãflca - Ãguas Belas. !

lagoas. Os índios tem uma cidade, que surgiu na de cada de

V.

posso

Tomada de terras, parta de

Se V. Exa. desejar eu

esses problemas, qual a hierarquia deles, de onde vim e

Sa. não tem na~u a nos dizer.

importa de quem venha a ameaça.

quem for, e tomada de terras.

regionalizar a situação.

P SR. DEPDENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - V. E"<a. perguntou-me a respeito de uma hlerarquia er,

tre posseiros, grandes fazendas agropecuãrias e garimpeiros.

E~ Acho que tenho algo a dizer. Estou respondendo que nio

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za~

rur) - ..• não estã havendo nada desse tipo.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Nas administr~

O SR. DEPOENTE (George de Carqueira Leite Za

rur) - Na atual administração

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Na atual admi-

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueird Leite Za

rur) - Nas administrações anteriores, na maioria dos casos,

ouvi dizer - e ai eu poderia cair num esquema tipo criticas

fâceis, injustas, indiscriminadas. Infelizmente. eu não te

ria dados a respeito.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - V. Sa., como

que as reservas indígenas têm, de uma certa forma, diminuI

do, no seu aspe~to territorial, com o passar dos tempos. den

tro da política indigenista do Governo? Tem sido cada vez

mais restringi~as as reservas indígenas?

b SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Eu diria que, atualmente, não.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Nio entendi o

O SR. DEPUTADO AIRTON SDARES - Talvez alguns

fatos mais agudos que a FUNAI tenha para resolver.

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Em alguns casos, realmente, vamos dizer, em certas r~

giões da grand. expansão agropecuãria, com grandes campa

nhias, aí elas podem tornar-se um problema pal'a a FUNAI. Em

~utros casos, em ãreas de mineração, de garimpagem, os gari~

peiros tornam-se, em geral, uma ameaça i FUNAI. Ao Tndio

dirTamos, não i FUNAI. Em ireas de fâci1 acesso atravis

de estradas, onde hâ o transporte de ônibus, posse i

ros em b~s~a de terras tornam-se uma ameaça ao Tndio. Quer

dizer: o tipo de ameaça varia de região para ~egião, de lo

cal para local. Eu diria que a ameaça maior depende da re

gião. Não possó fazer UMa hierarquia absoluta para o Brasi I

inteiro, porque acredito que nio estaria dando um relatório

fiel da situação.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - V. Sa. entende
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O SR. DEPOENTE (George de Cerqueirü Leite Za

lur) - Tenho toda 11berdade de falar sobre a FUNAI. Se V.

Exa. me pe~mitf.:. '"

sentido inclusive de colaborar com os órgãos governamentais,

para que aprimorem seus trabalhos com relação ã proteção do

índio. Mas V. Sa., como membro de um futuro centro nacional

de referência cultural, tem liberdade para falar sobre a

FUNAI?

administração da FUNAI?

O SR. DEPOENTE (George de Cerquei ra Leite la

ruI') - Criticas sempre podem ser feitas. Agora, a maior crI

tica que eu poderia fazer i FUNAI e o fato de a administra-.
ção da qual eu participei não ter feito tanto quanto gosta -

ria de ter felto em defesa dos índios brasileiros.

O SR. DEPUTADO A!RTDN SOARES - Quais são as

trinta e que está lã. Existe um munic'fpio formalmente quali

ficado. E assim por diante.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Isso e invasão
de reserva indígena.

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite la

ruI') - E uma tnVàsão formal. Mas existe um problema real.

Claro que e invasão, mas existe um problema real dentro dis

so. Acredito que pode ser muito difícil terminar cem um mu

nicípio brasileiro, por exemplo, porque estã dentro de reser

va indígena.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Não, não; Y.

Sa., acho, está invertendo as coisas. Não se trata de saber

como extinguir .90ra o fato que resulta da invasão, mas sim

saber quais são as causas que levaram ã invasão. V. Sa., cE.

mo diretor de um Departamento que cuidava da definição das

reservas indígenas, o que tem a dizer sobre isso? Por que

não houve uma proteção a essas reservas? Ainda são mantidos

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - V. Sa.

capaz de fazer alguma crítica ou autocrítica sobre a

seria

atual

vei s.

por favor.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Caso concreto,

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Vou terminar,

Sr. Presidente. Não estoMos aqui para fazer uma CPI sobre a

FUNA!, evidenteme~te; estamos aqui numa CPI para debater o

problema do índio e encaminhar i FUNAI suas conclusõis, no

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Mas o nobre D~

que porventura exista, dentro da FUNAI, com respeite ã prot~

ção do território indígena, a "única razão do seu depoi

mento?

b SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite la

rur) - Na verdade, espero ter conseguido trazer vãrios dos

problemas que a FUNAI tem aue enfrentar. Se ~. Exa. agora

traz um novo nível de questionamento, que e o questionamen 

to sobre a estrutura da FUNAI, em termo:; de sua opa ração, há

poente vai-me permitir, estamos numa situação curiosa. As di

ficuldades existem e V. Sa. argumenta razões de ordem legal.

Não sou um advogado da exceção, mas,claro. vivemos sob um

regime de exceção, um regime forte, que pode muito mais con

tra 0$ poderosos do que se pode imaginar, pode até cassar

mandatos de Deputados, etc. Por que V. Sa. vê tanta dificul

dade assim, sendo que o Governo, com um decreto qualquer ou

com qualquer tipo de medida, pode resolver um problema, ben!

ficiando a comunidade indígena? Ess~s dificlOldades c;ue V.

Sa. aponta dentro desse estado de exceção, para mim são Nui

ta p~quenas para o Estado e a FUNAI e um õ~gio do Estado

Não consigo entender bem. E vou encerrar dei'xando com ~.Sa.

essa pergunta: p~r que essas dificuldades, que V. Sa. disse

que existem, mas não enumerou? Por que V. Sa. não consegue

mostrar a esta Comissão a estrutura deficiente ou eficiente

razões por que ele não fez tanto quanto V. Sa. gostaria de

ter feito?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite la

ruI') - Eu jã coloquei algumas das razões - espero - a V.Sa .•

As diversas dificuldades que aparecem, seja para se defender

uma área extremamente vasta e de difícil acesso, seja para

se chegar a acordos, por vezes extremamente difíceis, com iR

vasores que, devido ao tempo que já permaneceram lã - 30, 40

anos, talvez - tem toda uma base jurídica para permanecer n!

quela terra.

daesses canais de invasão permanente, na administração,

qual V. Sa. faz parte? Quais são as ãreas afetadas?

O SR. DEPOENTE (George de Cerquei)'a Leite la

rurl - Os canais de invasão, se V. Sa. me permite, tim sido

realmente bloqueados de todas as formas possíveis e imaginá-

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueirn Leite la

ruI') - Caso concreto: nesse caso de Alagoas, o chefe do Pos

to, por exemplo (esse caso de que jã falei a V. Exa.) esta

va' na epoca em que eu estava na FUNAI - devo colocar no te~

po - mantendo uma luta incrível. Não se constrói uma casa

nova"no município inteiro ate que o problema de terras seja

resolvido. Estava havendo um entendimento entre a FUNAI e ~

município com vistas a que este cedesse uma gleba do mesmo

tamanho e com o mesmo valor, contígua i terra que ainda rés

tava livl'e para a agricultura dos índios. Eu dou aqui um e

xemplO da ação da FUNAI em termos de tentativa de conter a

invasão. Agora, não ê fãcil. Se nqs Pensarmos em áreas mui

to extensas, com grandes dificuldades de comunicação, muitas

vezes nas matas, nas florestas, seria necessãrio, acredito ••.

Enfim, as pessoas entram no território tradicional dos ín

dios e sõ se sabe disso muito tempo depois, quando hã muita

gente lã de~tro. E causam problemas jurídicos serias. De

pois que a pe~soa fica um ano e algum tempo dentro de ãrea

indígena, sô UMa açio na Justiça. Outra maneira de bloquear

ou de tenta~ r.orrigir o problema da invasão são exatamente

as conte e tantas açc~s qu~ a FUN~I tem na Justiça. Então.

o front ~ ~ealmente bastante extenso, bastante amp'lo.
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p1icado, praticamente. Mas assí:n mesmo, para as atividades

pese o fato de a verba da FUNAI, nos ultimas anos, t~r

muitos problemas também. Não há duvida. Há proble'õ1as con

cretos. Eu inclusive já falei sobre o assunto. Quando en

trei no Departamento, havia falta de pessoal. Há uma falta

de recursos bastante generulizada po Brasil inteiro, em que

custo e quantos"ainda a serviço da FUNAI?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite la

rur) - Não tenho de cabeça os dados exatos. Realmente é uma

estatistica que não tenho eXatamente guardada. Mas creio

que foram formados cerca de 180, talvez. Não tenho dados e

xatos da taxa de evasão, mas ela é extremamente elevada. As

razões para essa taxa de evasão elevada são muitas. Em ~ri

meiro lugar, a prõpria situação de campo do chefe de posto.

campoO técnico indigenista é o homem que vai trabalhar no

muito

uma co~-,
mais amplos, muito mais extensos.

D SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Eis ai

de assistência ao índio seriam necessãrios ~ecursos

tribuiçio para a Comissão. Sabemos ugora que sua opinião i

de que ê necessirio mais recursos para a FUMAI para que el.

possa atender .aos problemas indígenas. Esta ê a função des·

ta Comissão. V. Sa. ate agora se esquivou de dar s~gestEes

positivas 'para esta Comissão. Eis uma: faltam recursos. E1.

ta Comissão pode, ao elaborar o reiatõrio, firmar a sua posi

çio dizendo que é necessãrio mais recursos orçamentãrios pa

ra a FUNAI. Este ê o espírito da Comissão.

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira leite Za

rur) - Agradeço a V. Exa. as perguntas e a boa vontade.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Jã encerrei

Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE{Deputado Israel Dias-Novaes)

- Muito obrigado, Deputado Airton Soares. Meus cumprimen

tos. Tem a pal~vra o inquiridor seguinte, o Deputado João

Pedro de Carvalho Neto.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Sr. Presidente,n~

vi atentamente as respostas dadas pelo Depoente ao inquiri 

dor, Deputado Airton Soares, e gostaria, nesta oportunidade,

de indagar ao Sr. Depoente se, no seu entendimento, pode ser

aperfeiçoada a atuação da FUNAI e como?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira leite Za

rur) - Acredite que a primeira providência seria a maior ca

nalização de recursos para a FUNAI. Creio que esta seria a

primeira e mais importante de todas as providências. Haven

do essa maior injeção de recursos, o próprio trabalho da

FUNAI passa a ser melhor. Existe um efeito multiplicador

desses recursos em vãrios níveis. Pode ser feito um traba 

lho e~ucativo, pedagõgico, de conscientização do povo brasi

leiro e da opinião publica brasileira -para problemas indíge

nas e problemas seme1huntes. Creio que a medida fundamental

como chefe de posto. O chefe de posto tem de enfrentar os

maiores problemas. de todos os tipos. problemas que começam

com a saude, em ãreas infestadas de malária. Sofrem ~á ali

mentação e total falta de conforto, em muitas casos. Passam

por perigos físicos concretos, principalmente em grupos arr~

dias, enfim. por situações as mais diversas. Esta - eu di

ria - é a razão fundamental para a eva~ão dos chefes de pos

to. A taxa é realmente elevada e não hã duvida quanto a es

se aspecto.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Eu gostaria de i~

dagar também de V. Sa. por que a FUNAI não promoveu o curso

técnico indigenista em 1976 e 1977, sendo que temos conheci

mento de que vãrios postos necessitam desses técnicos?

O SR. DEPOENTE (George de 'Cerqueira Leite la

rur) - Em 1977 realmente não houve; em 1976 também creio que

não. O problema fundamental foi o de recursos. Aconteceu

que a programação da FUNAI ficou sem recursos e depois houve

uma proibição, dentro das medidas de contenção orçamentãria,

de contrataçãQ de mais pessoal. ~ uma disposição que pegou

todo o Serviço .Público. Embora a área puramente administra

tiva não fosse a minha, realmente alcançou todo o Serviço P.!!:

blico. Inclusive a taxa de expansão orçamen~iria, no ano de

1977, -foi mTnima. Então, juntaram-se duas orientações ge

rais do Governo: pt'imeiro, contenção orçamentãria; segunda,

proibição de novas contratações. A taxa de novas contrata

ções permitida atualmente é realmente mínima. Por essas ra

zões nio se fizeram novos cursos de indigenismo. Nio teria

sentido formar-se gente para não ser aproveitada.

O SRr DEPUTADO JOM PEDRO - Hã necessidade

dos técnicos?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za-
seria esta.

o SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - No seu entendime~

to, então, a medida fundamental serã a existência de maiores

rur) - Hã.
O SR; DEPUTADO ';01\0 PEDRO - Não há recursos?

O SR. DEPOENTE (George de Ccrqueira Leite Za7'

recursos. A partir daí, então, uma outra programação, uma rur) - Exato.

rur) - As coisas se deslanchariam.

intensificação da programação existente etc.

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite la
~

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Eu tambem gosta -

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Então, se houves

sem os recursos, eles se~am aproveitados?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira leita Za-

rur) - Certo.

ria de indagar de V. $a. o seguinte: a preparação de técni 

éos de indigenismo estã afeta ao DGPC, Departamento que V.

~ Sa. dirigiu. Quantos técnicos jã foram preparados, com que

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Eu também gosta

ria de saber de V. Sa. se existem populações indígenas conh~

cidas fora das re.ervas.
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regularizar ~erras desses grupos e bastante difícil, mas a

FUNAI jã fez os estudo~ necessãrios quanto ã terra necessã-

o SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - O Estado de Mato Grosso do Norte coloca realmente u~

problema fundamental, na medida em que as ãreas indígenas o

cupam uma porção muito significativa do seu território. Eu,

de certa forma, tentei esboçar aqui no meu trabalho algumas

tentatlvas de solução desses problemas. r apenas um esboço.

talvez pudessemos pensar de uma forma um pouco mais detalha

da a respeito. O índio tem direito i terra, tem direito i

quele seu território tradicional. Aquilo e parte de sua so

brevivência, o elemento bãsico essencial para sua sobrevivê~

cia. De outro lado, no entanto, as populações indígenas e

as culturas indígenas não são imobilizadas no tempo. São n~

cessãrios cuidados muito especiais para que essas populações

se transformem. Mas elas terão que .se transformar; de algu

ma maneira elas terão que mudar. A ideia que eu teria para

Mato Grosso do Norte seria a de que, para essas populações

índígenas, mantid~ o seu território, fossem realizados proj~

tos, dos quais elas, como proprietãrias da terra, sejam as

principais beneficiãrias. A formula concreta seria: proje 

tos específicos - Governo do Estado e a sociedade da região.ao

ín-

ãreas

conseguir

o SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - r o problema

dias Tupiniquins. Esses grupos normalmente habitam

rur) - Sim.

ria para sobrevivência e desenvolvimento futuro desses

dios. O problema agora ê judicial em grande parte.

O SR, DEPUTADO JOIíO PEDRO - A sua resposta e

o SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Existem. Nos estamos encontrando novos grupos indig~

nas ~ todo momento. Mesmo na r~gião da Bahia, hã cerca de 2

ou 3 anos, foi ~ncontrado um grupo, Pancararê, num lugar ch~

mado Brejo dos Burros. O mesmo ocorreu com 05 chamados ín-

afirmativa: existem populações indígenas conhecidas fora das

reservas. Então eu indagaria: a existência de indígenas fo

ra das reservas não vem causando dificuldades i implantação

dos projetos agropecuãrios legalmente aprovados, ou aos ga

rimpos autorizados?

O SR. DEPOENTE (George de Cergueira LeitE Za-

que já estão tituladas. Então, o proble~a de se

contrãrio,. O SR. DEPUTADO VICENTE VUOLO - V. Sa. poderie

esses planos, esses projetos que, certamente, vlrão, pr'nci-_

estradas, V. Sa. nio entende que esse Departamento de Plane

jamento voluntãrio deveria participar desses estudos, a fim

de que, futuramente, não surgissem conflitos?

inf'.lrmar se esse Departamento de Pl.anejamento estã partici 

pando dos estudos que ~stio sendo elaborados na criação dos

novos Estados? Entendemos que em Mato Grosso, principalmen

te com relação ao problema índio, hã diferença dos dois est[

gios, do índio selvagem para o írdio jã mais prõximo ã civi

lização. Na região norte, o índio i totalmente selvagem.Com

O SR. DEPOENTE (George de Ceroueira Leite Za

ruI') - Sim. Agora, aí entra o próprio papel da FUNAI. O p~

pel da FUNAI não i representar os garimpos autorizados. O p~

pel da FUNAI ê representar e defender 05 interesses dos ín

dios. A Constituição Brasileira prevê que o ;ndio tem direi

to i terra que habita desde tempos imemoriais. Então esse

dispositivo constitucional choca-se com os t;tulos existen

tes naquelas áreas, jã concedidos. Existe uma dualidade que

certamente deve ser decidida. E a Constituição apoia o ín

dio. Agora, leva tempo n~ Justiça e ê um trabalho dif;cil.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRC - E inclusive pro-

palmente no setor de comunicações, com a abertura de novas

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Acho que seria fundamental, Sr. Deputado. A partici

pação do Departamento deveria ocorrer. Não sei' agora como

estã a situação, mas realmente não ocorreu naquela época. r
possível que tenha havido insumos do tipo que o Departamento

forneceria às aecisões que foram tomadas.

porciona muita-exploração demagógica a respeito.

o SR. DEPOENTE (George de Cerquelra Leite Za

rur) - Exatamente.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(geputado Israel Dias-Novaes)

- Meus cuwprimentos, Deputado João Pedro. Tem a palavra ag~

ra, pela ordem de inscrição, o ilustre Deputado Vicente Vuo

lo. O SR. DEPUTADO VICENTE VUOLO - E como ê que

O SR. DEPUTADO VICENTE VUDLO - Sr. Presiden - V. Sa. vi o problema do Estatuto dos Indios? Teria alguma

te. Sr. Depoente, Dr. Zarur. V. Sa. i ex-diretor do Depart~

Grosso do Norte. A divisão do Estado teve o objetivo de pr~

porcionar meios para novos planos de investimento para a co!!.
. ... ,

quista, de fato, da Ama7ônia. Nós, do ~orte. freqnentemente

pensamos nesse imenso vazio, cheio de problemas, principal 

mente nas grandes rese~vas indígenas. Somente na região no~

te, conforme i do nosse conhecimento, temos cerca de 20 pos

tos ind;genas. E eu desejava saber como i que V. Sa. vê, a

gora, o futuro do índio dessa região?

mento de Planejamento. Eu sou matogrossense, agora Mato

sugestão para apresentar, principalmente na sua regulamenta

ção? Qual ê a opinião de V. Sa. sobre o assunto?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Acho que o Estatuto do IndiD foi uma das maiores con

quistas sociais, em termos de se criar uma socie,dade plural. "

e aberta dentro do Brasil. Agora, ele tem realmente vãrios

problemas. Eu teria que me lembrar de todos os poptos. Exi~

tem problemas reiativos a certas limitações de terl"õs', e;,i3

tem ambigaidades muito gl'andes. Infelizmente não' me lembl'O

do Estatuto de cor para poder comentar c'.lm V. Exa •.
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o SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias~Novaes)

- Permita-me, nobre Deputado. V. Exa. está sendo tão objeti

vo e preciso na interpelação ao Dr. Zarur que me vejo levado

a interrompê-lo para indagar do Dr. Zarur, tio integrado na

problemática indigena, se ele tem alguma sugestão a fazer a

respeito de autoridade capaz de analisar a experiência ate ~

qui realizada,pelo Estatuto do Indio, e os pontos em que,com

a experiência, o Estatuto provou mal. Isso não ê tarefa de

ra o indio. Há toda uma conjunção de aspectos. Agora, o in

dicador fundamental ê o 'territõrio tradicional dos indios e

as necessidades de subsistência, pres~ntes e futuras; daque

les grupos ind1genas. htraveS desses estudos, então, são

feitas as reservas.

o SR. DEPUTADO VICENTE V~OLO - Estou satisfei

to, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTF(Deputado Israel Dias-Novaes)

antropólogo e nem do etnólogo, mas de um jurista especial - Meus cumprimentos, Deputado Vicente Vuolo. Peço ao pró-

o SR. DEPOENTE (George de Cerqueirl Lelte Za

rur) - Creio que, realmente, me referi ao DGPI de uma manei-

prio Deputado Vicente Vuolo que assuma a Presidência dos tr~

balhos, pois cabe-me, agora, na ausincia de outros interess~

dos, inquirir o Depoente.

O SR. DEPUTADO VICEliTE VUOLO - Muito obriga -

Or. Zarur. depond'o há poucos dias aqui seu colega, o Profes

sor Julio Cesar Melatti, deu como uma das causas da rela:iva

ineficiência da FUNAI a falta de entrosamento entre os seus

virios departamentos. V. Sa. concorda com isso? Concordan

do, a que atribui o fenômeno?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Quando eu estava na FUNAI - não posso dizer o que es

ti acontecendo no momento - havia, de fato, certos desen'TO

sarnentos entre os departamentos. Posteriormente comecel

perceber que esta parece uma caracteristica do Serviço Públi

co em geral. A coordenação entre os diversos setores ê Uijla

tarefa de extrema dificuldade. Então, eu atribuiria. eM prl

meiro lugar, às dificuldades ine~entes à própria administra

ção pública de coordenação entre setores com objetivos diva!

sos. Haveria também, além disso, a separação entre ativida

des. A realidade é una. N~s ê que a cortamos de -diversas

foi

DGPI

cort2,

IlustreO SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES -

do.

maneiras. E é possive} que, no caso da FUNAI. esse

nos departamentos, não tenha levado a uma estruture tão efi

ciente quanto seria desejável. I~as está em estUdos., está em

progresso uma reforma de estrutura na FUNAI, pelas poucas I!

formações que tenho.

O SR. DEPUTADO JSRAEL DIAS-NOYAES - ~luito o~!:i

gado a V. Sa. V. Sa., não só no depoimento de hoje, C~I')O no

relato das suas atividades como cientista social e como f~n

cionárlo, tem demonstrado sempre uma grande objetividade. E

não raramente V. Sa. transborda até para a denuncia. No Sim

pãsio realizado em Salvador - creio que em fevereiro do ano

passado - V. Sa. se referiu ao Departamento-Geral do Patrirn~

nio Indigena e emprestou-lhe um qualificativo um pouco dra~i

tico, disse que era uma repartição monstruosa. V. Sa. pode

ria especificar melhor isso e dizer os motivos que o levaram

a esse uso vocabular curioso?

ra semelhante a. essa. Devo dizer que naquela época o

tinha projetos que eram exclusivamente da FUNAI. Isso

O SR. PPE~I~EHTE(Deputado 1trael Diás-Hovaes}

- O Dr. Getulio?

O SR. DEPOENTE (Goerge de Cerqueira lEite Za

rur) - Dr. Getulio Barros 8arrato.

O SR. PRESICE~Tt(Daputado Israel Dias-Novaes)

- Muito obrigado,

O SR. DEPUTADO vrCENTE VUOLO - Sr. Presiden 

te, como ultima pergunta. eu gostaria de saber qual o siste

ma que a FUNAI utiliza para definir uwa area indigena?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Através da contr1bui,ão dos antropólogos da FUMAI,pr~

cura-se, em primeiro luaar, ver exctaMente qual ~ o territó

rio tradlcional. Outros aspectos entrem, como os juridiccs,

por exemplo, aquilo que se tenha a possibilidade de tirar p!

O SR. DEPaENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Fora da FUNA! eu não conheço - a não ser o Dr. Temis

tocles, que trabalhou com o assunto - outros advogados que
tenham uma Especialização em Direito Indígena. E dentro da

Procuradori a da FUNAI, o Procurador-Ger.-l ;ertamente preen 

cheria as condições.

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Bem, o Estatuto foi formulado, em sua feição basica ,

pelO ilustre jurista Tem1stocles Cavalcanti. Sem dGvida al

guma, o Dr. Temistocles estudou muito a problemática indige

na e penetrou muito no assunto. Seria outro nome.

O SR. DEPOE;./TE (George de Cerque'i ra Leite Za

rur) - O próprio Procurador Juridic~ da FUNAI, Dr. Getúlio

Barros Barreto e o Dr. Tiberio, aqui presente.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Qual é a função do Dr. Getulio Barros Bareto agora?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Procurador-Geral da FUNAI.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- E alguém fora da FUNAI?

que, ao mesmo tempo reunisse uma soma, um cabedal de inform~

ções sobre o problema indigenista. Então, pergunto ao Or.

Zarur se tem alguma sugestão a nos fazer.

O SR. PRESIDENTE(Daputado Israel Dias-Novaes)

- Deveria ser um jurista-conhecedor ao mesmo tempo de visu

do problema, o que é mais importante. Um estatuto, uma con~

tituição. uma lei, sã se testam pela experiência. São refo!

mados à medida que provam mal ou bem.
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O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Quer di-

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za-

rur) - Eles não os tiveram renovados.

zer, foram demitidos por serem da zona fronteiriça. Mas não

da

ti veram

~enovadús?

foram aproveitados em outros setores não fronteiriços

Todos eles, com o vencimento dos contratos, não os

tã-los? Porque, naturalmente, eles traziam uma experiên

cia boa e conhecimentos possivelmente proveitosos ã FUNAI

em janeiro de 1976. A FUNAI procurava ver-~e e colocar-se,

atraves do DGPI, como uma empresa que tirava uma grande quan

tidade ~ riquezas da terra dos lndios e não colocava nada

em troca naquele local. Exatamente para corrigir essa s,tu~

ção e que a administração da FUNAI, alguns meses depois, re

formulou o criterio de operação do DGPI, o que eu considero

um enorme passo i frente. Os recursos Gue eram tirados das

diversas ãreas indlgenas, por exemplo, como a madeira, eram

vendidos, atraves de serrarias, e os lndios ficava~ vendo. E

o dinheiro vinha todo para a FUNAI, para ser reaplicado em FUMAI?

novas serrarias ou no gado. Por essa nova forma de atuação

foi criado um instrumento chamado PRODECI - Programa de De

senvolvimento das Comunidades Indlgenas. O dinheiro das co

munidades indlgenas reverte a elas. Acredito que faz parte

da visão histórica que todos nós precisamos ter. [um passo

ã frente de extrema importância no caminho de um objetivo

que seria o ideal e que se estã tentando alcançar. r o obj~

tivo de se ter os próprios lndios gerindo aqueles projetos 

o que ainda não ocorre. Mas de qualquer maneira, os recur 

50S daqueles projetos jã retornam aos lndios, o que não OCO!

ria no momento em. que eu me referi ao DGPI desta forma.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Existe u

ma Comissão constitulda pela Presidência da FUNAI cuidando

da reestruturação do órgão?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Exa., não sei em que pé estã a situação no momento.E!

tou trabalhando com a FUNAL, mas numa espêcie de linha para

lela. No momento não tenho dados atualS. Quando eu estava

diretamente na direção do Departamento havia uma Comissão

trabalhandó nisso.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - No tempo

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Acredito que lhes foi oferecida a alternativa.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Dê salrem

da zona fronteiriça e trabalharem em outra ãrea. Mas eles

não aceitaram?

o SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Não aceitaram.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Não e
curioso que eles não tenham aceito?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Existe uma boa razão para isso. Normalmente o antro

pólogo trabalha intensivamente com um, dois ou t~ês, mas um

pequeno numero de grupos indl~enas. Em geral a biografia t!
pica de um antropólogo implica em longo e intensivo período

de campo em uma unica ãrea indlgena. Existem antropólogos

que têm uma visão generalista, o que é muito desejãvel, pri~

cipalmente para atividades de assistência ao lndio. Mas neL

se caso os antropólogos em quest~o tinham todos uma formaçã~

puramente acadêmica, com perl0dos de anos ou meses de campo

em um unico grupo indlgena.

• O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - T~nham-se

da sua gestão nesse Departamento'houve uma ordem oficial pa

ra o afastamento na zona da fronteira de todos os antropólo

gos estrangeiros. Essa decisão teve quê determinantes, am

primeiro lugar? Em segundo lugar, não hã tecnicos outros e!

trangeiros operando na ãrea frontelriça sem que haja. qual

quer medida governamental contra eles?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - A salda de antropólogos estl-ange.iros da ãrea de fron

teira foi decidida pelo President.e da FUNAI. Não foi uma di

cisão do meu Departamento,' Não tenho dados para fornecer a

V. Exa. a esse respeito.

O SR. DEPUTADO ISRAel DIAS-NOVAES - Esses 3n

tropólogos foram aproveitados em outros setores da FUNAI c~

foram simplesmente de~itidos?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za-

rur) -'Eles não foram"simplesmente dewitidos. O que aconte

ceu e que os contratos que eles tinham por tempo determlna 

do, se esgotaram. Eles salram da FUNAI.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Sarram da

FU~AI. Mas não houve uma recontratação de maneira a aprovei

especializado nàqueles grupos de fronteira e não queriam re

começar com outros grupos? ••

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Isto. Exatamente.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS~NOVAES - Nós temos

recebido aqui, Dr. Zarur, reparos sobre o convlvio da FUNAI
I

com o CIMI. A n01:1 Cla que temos a respeito de V. Sa., por.

exemplo - e isto chegou ao meu conhecimento pessoal - e a de

que o relacionamento pessoal e funcional de V. Sa. com os

membros do CIMI sempre foi muito bom, ma~ que o mesmo não se

verifica com outros antropólogos da FUNAI, que entram em

constantes rusgas com os missionãrios do CIMI e mantêm mesmo

para com eles uma polltica de hostilidade. Como e que V.Sa.

~xplica o descompasso entre o comportamento de V. Sa. e o de

outros antropólogos do mesmo organismo?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Acho que talvez a realidade, no caso, pudesse ser um

pouco mudada. Acredito que não há hostilidade de antropólo

gos da FUNAI com relação ao CIMI. Hã a hostilidade do CIMI

com relação ã F~~A!.
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tese de V. Sa.? Por que a FUNAI tem adotado medidas proibi-

recíproca?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite la-

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E não

fa-

vor. V. Exa. me perguntou se o CIMI atenta contra a preser

vação dos valores próprios das comunidades indígenas. Real

mente, nio sei ao certo. A retõrica do CIMI é de não violar

esses valores.

lica ou da missão protestante, quantos são contra ou a

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas a re-

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite la

rur) - ~io conheço bem o CIMI, nio sei nem qua~tDs membros o

compõ~m. Ma~ tenho a impressão de que o CIMf repre~enta,den

tro da Igreja, um grupo pequeno, em termos de quantidade de

pessoas. Não tenho dados para dizer, den.rc da Igreja catõ-

Veja

FUhA!

tivas e restritivas ã ação dos missionários do CIMI?

bem onde quero chegar. V. Sa., como antropõ10go da

rur) - Não, acredito que nio. Realmente, se houve aparente

mente um comportamento um pouco diferente do meu para outros

antropólogos, isto se deveu a razões de personal idade. Acho

que deve haver um cavalheirismo nas relações •.•

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Esta e a

tica?

sos.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-HOVAES - A FUNAI

da FUNAI?

as

essaO SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVACS - E

"Ao Conselho Indigenista compete estudar meios e propor

diretrizes da política indigenista." Esta missão tem sido

desempenhada?

bras do Conselho Indigenista, V. Sa. e os demais conse1hei 

ros se sentem yesponsiveis pela política posta em prãtica, ~

ma ~ez que o Es~atuto da FUNAI diz, no art. 15, o seguinte

te e o problema básico?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Básico e fundamental.

O SR. DEPUTAOO ISRAEL DIAS-NOVAES - Como mem-

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Entio, e~

rur) - Sim.

O SR. DEPOENTE (Seorge de Cerqueira Leite Za-

O SR. DEPOENTE (George de Cerquelra Leite la

rur) - Tem, com toda a fo~ça e dedicação.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOV~ES - Mas natu-

ra1illente encontrando restrições. porque este Conselho Indi 

genista i um conpelho misto de antrop&logos e funcionirios.

verba e realmente carente, em face do vulto das atribuiçLcs

tõrica pode ser traduzida na evangelização? Mas então coli

de com os princípios

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite la

rur) - A retórica do CIMI é de não evangelizar.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E na prã-

o SR. DEPOENTE (George de Carqueira Leite la

rur) - Na prática, não tenho dados õ respeito, entre outras

razões, porque não tive ~uantidade de pessoal suficiente pa

ra mandar ãs missões religiosas para estudar o assunto. Mas

chegamos a fazer um projpto de avaliação de atividades nesse

nível, mas ele não foi para frentp por pura faltá de rec~r -

O SR. DEPOENTE (George de Carqueira Leite Za

rur) - E~ acredito que sim.

não dispõe de recursos suficientes para suas atividades? V.

Sa. acha que um dos problemas fundamentais da FUNAI e a fal

ta de verbas 7

cumpra de uma maneira, digamos, cavalheiresca e ate acomoda

tícia e os outros não.

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite la

rur) - Acho que há um .engano nisso.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Não tem

nirios?

havido medidas da FUNAI de restrição ã atividade dos nissio-

juntamente com outros antropólogos da FUNAI, recebe a mesma

orientação? A orientação e no sentido de restringir a ativ!

dade dos missionãrios do CIMI. V. Sa. recebe as ordens e as

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite la

rur) - O e~gano a que me refiro ê que nõs não recebemos or

dens, vamos dlzer, para fazer parar as atividades do CIMI

simplesmente porque o Departamentc e de planejamento, nã~ e
um departamento executivo.

O SR. DEPUTADO IS~AEL OIAS-NOVAES - Mas os o~

tros antrop510gos que não pertencem ao Departamento? Mão hi

dúvida nenhuma de que a FUNAI impõe restrições ao trabalho

missionário, proibindo que o trabalho missionário transborde

de determinadas medidas. Como vê V. Sa. isto? Acha que hã

de fato um conflito entre a orientaçio da FUNA! e a do CINI,

de maneira a fazer com que a FUNAI, que e uma repartição cf!

cial, exercite sua ação restritiva sobre um õrgão, digamos,

particular, que seria o õrgão religtoso?

9 SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Lei.e Za

rur) - Acho que a situação é extremamente'complexa, cheia de

meandros. Entre os meandros pelos quais podemos entrar está

o do proselitismo religioso. O trabalho que apresentai aqul

tem algumas pequenas evidências de que uma atividade a1tamen

te proselitista pode ser danosa aos i~dios, ou seja, destrói

a ideologia que dá a coesio iquele pequeno grupo humano, a

quela estrutura de organizaçio. De certa fcrma, o traoalho

das missões deve ser controlado. Acredito que as ~issões, ~

lem de salvar almas, têm que partir para um trabalho de sa:

vaçio de corpos e muitas têm felto isto, e de uma maneira h~

1íssima. Agora, outras nio. A situação ~, en.io, cheia de

peqúenas implicaç~es, que sio relevantes.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - A ação do

CIM! atenta contra a preservação dos va1ore~ dos tndiDs?
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te da rUMAI.

contrado boa re~eptividade dentro do Conselho~

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Nõa temos feito isto.

O SR. DEPUTADO-ISRAEL DIAS-NOVAES - E têm en-

da

ao

De

da

EYa.

Dispe.!l.

plenário

nião da Comissão do lndio, ã eleição do Vice-Presidente

o favor. Depu.ado Iloacyr Da11a. Deputado l1alter Castro,

~rs. Deputados, ternos a honra de receber hoje, no

porque, em caso afirmativo, serã procpdida. (Pausa)

sada a leitura ~a Ata. Quero submeter o Sr. De~oente

compromisso oral, que serã prestado-com todos nós de pé.

(O SR. D~POENTE PRESTA O COMPROMISSO ORAL)

O SR. PRESIDfNTE (Deputado Israel Dias Nova~~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - MUlto gr~

O SR. PRESIDENTE{Deputado Israel Dias Novaes)

Meus senhores, vamos proceder inicialmente, na presente reu

desta Comissão, Dom Cindido Padin, Bispo Diocesano de Bauru.

Dom Cândido Padin não e - e isso jâ seria o suficiente - ap~

os meus cUMpriffi~ntos (Palmas). Nesta reunião, devemos fazlG

naturalmente, a leitura da Ata da reunião anterior. Consulto

os Srs. Deputados se consideram necessária a leitura Ja Al~,

de, do Deputado Lauro Rodrigues, que, assim, passa a tigur~r

puta do Airton Soares, Deputado Lauro Rodrigues. Peço ao

ilustre Deputado Moacyr Da1la que proceda ao escrutlnio.

O SR. DEPUTADO MOACYR DAL LA - Sr. Presicenle,

votaram 6 Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

Peço a V. Exa. que proceda ~ apuração.

O SR. DEPUTADO MOACYR DALLA - Deputado Lauro

Rodrigues, com 6 votos,

O SR. PRESiDENTE(DeputBdo Israel Oias Novaas)

Srs. Deputados, conferindo Q numero de votantes com o nUffiera

de cedu1as apuradas, verificou-se a eleiçio, por unanlffilda

Depoente: Dom C~NDIDO PADIN - Sispô Diocesano de Bauru

10a. REUNI1\O, RE.\LIZADA Ell, 01.09.77

Comissão, cargo vago por renuncia do ilustre Deputado Oswal

do Buskei. Vamos, então, distribuir as cedu1as aos comp~

nhe~ros, para que façam a gentileza de depositã-las, depois

de-preenchidas, na urna colocada ã ~squerda da Mesa. Façam

poente, Professor Zarur, antes de encerrar os trabalhos

rados os trabalhos.

presente reunião, cumprimento o eminente antropõ10go brasi 

leiro pela valia do seu testemunho e da sua contribuição. En

cerro os trabalhos, antes, porem, convidando os Srs. inte

grantes desta Comissão para urna reunião administrativa ãs IJ

horas, nesta mesma sala, quinta-feira prôxima. Estão encer-

to a V. Sa.

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite 1a

rur) - Muito obrigado pelas perguntas.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Não havendo outros interessados em inquirir o ilustre ~e-

o

Za-O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Dr.

tência da FUNAI, que ê o órgão oficial incumbido de todo

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E V. Sa.,

então, corno integrande do Conselho Indigenista, dispõe-se a

uma conduta nesse sentido?

assunto e em termos governamentais. A FUNAI, em alguma opo~

tunidade, por alguma das suas diretorias, buscou esse enten

dimento, digamos, no sentido de urna ação comum?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Buscou vãrias vezes, inclusive o próprio Presiden

rur, houve alguma tentativa, eM alguma época, de entendimen

to entre a FUNAI e o CIMI, jã que ambos se propõem a uma ta

refa comum? A FUNAI, evidentemente, tem que recon~ecer a e

xistência do CIMI, assim corno o CIMI não pode ignorar a exi~

O SR. DEPOENTE ~George de Cerqueira Leite Za

rur) - A1iãs, todo o Conselho tem feito isto, inclusi tE

Presidente da FUNAI.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - O atual?

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - O atual. Acho que, de outro lado, o CIMI tambim deve

ter buscado. Eu digo que houve tentativas de entendimento ~

mas eu diria que seria fundamental e básico para a sobreVl-

vência e a defesa dos lndios brasileiros que houvesse um en

tendimento entre a FUNAI e o CIMI. Acredito plenamente ni~

to.

O SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rurl - Existe, f&lizmente, urna base legal para a polltica i~

digenista brasileira. O que o Conselho tem feito, em grande

parte, e se colocar numa situação de observação e fazer su

gestões no sentido da implementação da politica indigenista

que estã escrita<no próprio Estatuto do índio. Então, essa

base legal que esta Casa, em tão boa hora, trouxe para a pr~

teção dos indios brasileiros, o Estatuto do Indio, dã muita

força ao Conselho Indigenista, ao Presidente da FUNAI e ã

FUNAI em geral. para que a po1itica indigenista brasileira

possa se colocar dentro do quadro econômico do Brasll de ho

je.

gão é importantlssimo. E ele que, de certa forma, gere a p~

litica indigenista da FUNAI. V. Sa. acha que o sentldo dado

a essa po1itica é o acertado e tem conseguido sobrepairar às

determinaç~es, por exemplo, desenvo1vimentistas do Governo?

o SR. DEPOENTE (George de Cerqueira Leite Za

rur) - Não. Há funcionãrios que não são da FUNAI. Os unl

cos funcionãrios da FUNAI que estão no Conse1ho.são ~ Orlan

do Vil1as-Boas e eu.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Esse õr-
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nas uma eminente figura da Igreja. S. Exa. Revma. i tamb~M das preocupações de Dom Cândido Padin, nâo o temos como um

do meu tempo. Concomitante~enEP, formava-se ele em Filosu

fia pela Faculdade de Filosof1a de são Dento. Formado em am

bos os cursos, dedicou-se ao en~iIoo de filosofia ra São nen

to e ã advocacia, por 3 anos, ate que, tangido per uma vo~~.

ção inelutãve1, Dom Cind1~0 PaJin lr.gressou no Scminirio de

São Bento, ali se fazendo, entâo, Padre Beneditino. Algum

tempo dep0is do gyer~rcio do .acprrl~cio, fni felto 8isno au

xi1iar do Rio de Janeiro. Depois, transferido para a sua

primeira diocese efetiva, que era a diocese de Lorena, no

Estado de são Paulo, onde permaneceu, se não me engano, por

ali fez os cursos priM'irio e ginasial para, depois, transf!;.

rir-se para o Co1eg10 de são Bento. onde completou o cur~o

ginasial e, a seguir, matriculou-se na Faculdade de Direito

do Largo de sio Frapcisco, por volta de 1935, ali fazendo u~

curso brilhante. Ocasionalmente, sucedendo a sua gestio aCA

demica, ji lhe encontrei as luminosas pegadas. Cindido PI

din fni um dos alunos mais distintos da Faculdade de Direito

tenção dos seus participantes, que aconteci~ serem bispos de

todos os palses oa América Latina. Aquele episódio marcou

bem uma epoca. E valeu- se i que valeu - para destacar, no

noticiãrio, a figura de UM ho~'eM que merecia ser melhor cE.

nhecido, embora ati "esmo por ~ste meio. Ai se ficou sabe!

do que havia um Bi.po brasileiro desEemeroso e, ao mesmo te~

~d. capaz de, por fnrça des~e destemor, exibir um pen,awento

livre, um'pensaMento moderno, um pensamento utilissimo parJ

o seu Pa~s e o seu tempo. No capitulo ao rndio, que i u~p

Exmo.O SR. DEPOENTE (Dom Cãndido Padin) -

missionãrio da selva. Não i nessa categoria que ele foi con

vidado para uma exposição perante esta Comissão. Dom Cândi

do Padin e um estudioso dcs direitos dos indios, da sua cat~

goria juridica, da necessidade de disciplinar o indio de

acordo com o indio, o que não tem sido feito ati agora. Sa

bedor de que tal acnntecia, isto i, de que esta preocupação

figurava entre as muitas de Dom Cândido Padin, por força de

uma reunião havida há alguns dias, em são Paulo, em que ju~

tamente este tama foi discutido e o Relator foi Dom Cândido

Padin, apressei-me em sugerir a e~ta ,omissão que o nome de

le fosse incluido no rol, no elenco de depoentes, ate mesmo

como um qOS abridor.es desta fase reinau~ura1 da nossa Comi~

são. Encontrei da parte dele uma boa vontade exemplar, não

obstante as suas pxtraordinârias ocupações como pastaI" . da

diocesp de Bauru, que i imensa - convim lembrar que Bau~u,

hoje, i uma cidade de 170 mIl habitan~es - nio obstante is

to, a sua resposta foi pronta e a sua aquiescincia foi ;me

diata. Nós o temos, então, na data precisa, por nes estab!

1ecida, aqui, ã ~ossa disposição e, inicialmente, farã ele,

então, uma especip de vôo geral sobre o tema que vai aborda~

submetenao-se denoi.s ãs indagações nns Srs. Dpputadns. TPM

a palav~a, então, Do~ Cândido Padin.

Sr. Presidente dessa Comissão ParlamentJr de Inquerito, Dep!

tado Israel Dias Novaes, Exmo. Sr. Vice-Presidente r Exmos.

Srs. Deputados, e para mim uma grande satisfação poder pre~

tar uma modesta colaboração aos propósitos desta Comissão sE.

bre o índio, porque destas palavras que o Deputado Israel

Dias Novaes disse ate agora, o que realmente quero ressaltar

e o meu interesse pela situação do indio no Brasil. Tudo o

mais que ele teve a bondade de dizer e expressão de amiza

de - e eu agradeço muito - e expressão da sua preocupaçio

por êsta atuação que temos desenvolvido desde a Faculdade de

Di rei to e eu 1he agradeço imensamente a Manei l"a como me r~

cebe nesta C'omissão, embora tenha sido demasiadamente gener~

so para comigo. ;·:as, realmente, eu me preocupo com a situ~

çio do indio, nio sã pelo fato, ji de si suficiente, de ter,

em minha dlDcese de Bauru, uma r~glio bastante urbanilDd~ e

desenvolvida, mas que, no entanf.o, ain~~ conta UM a1dcamcE.

to de indios. um reManescente daqueles anti aos a1dc~mentos,

que e o de Araribã, entre Avaí e l)aUl"u. Estão ãli aproxirl.!:,

damente 300 c pouco-, incii os 7pr~no~. pri nc~ pa lr,lente) e Glla l"~

nis." Mas, aleM dessa razão que, por si, seria suficiente,

preocupo-me por UMa razio'muito mais fundamental, que ~ o

pr6prio conceito oc naçio~ que acno inlportdnte rever, na si
tuaçio do Brasil, e o conceito de de-envo1v l Mento. sio dois

conceitos que me parecem fundamentais para encararmos o pr~

b1ema do indiu. Creio que a idiia que se tem do que constl

tui uma nação deve ser o primeiro ponto de vista para enca

rarmos a situação dessas populações, que, Infelizmente, na

Nascido em são Car1Ds,um intelectual brasileiro de prol.

volta de 3 anos. Tenho a impressão de que foi Lorena que r~

velou ao clero brasileiro a altissina categoria do seu int~

grante. De Lorena foi, afinal, transferido para Bauru, onde

se encontra hã 7 anos. Em Bauru ele granjeou uma reputação

e um prestigio incontrastãveis. Ao tempo em que eu - e me ct

to de novo, embora deteste as autocitações - fundei o "~O!

nal di Cidade", em Bauru, um dos nossos primeiros impulsos

foi convidar para nosso colaborador Dom Cândido Padin. E~

tão, ai pude conhecer não sõ a categoria do seu pensamento,

como a direção do seu sentimento polltico e a orientação das

suas tendincias de brasileiro e, com isso, a minha admiraçio

por ele cresceu extraordinariamente, Dom Cândido Padin per

tence i Conferinci~ 3acional de Bispos db Brasil e tem figu

rado igualmente em outras pgremiações ligadas ao clero e vaI

tadas para o problema social. E em todas as atividades ~o

bre1eva-se ele. Hi pouco tempc o tive"os a merci da iwp~e~

sa mundial, de certa f alma sensacionalista, quaodo foi, com

outro Bispo, representar o clero brasileiro ~o grande C~n

gresso Internacional de Quito. Ali, eriçou-~e uma reaçIo gg
vernamenta1, pois sabemos que os Govprnos r1ilitares, gel"'a1.

mente, teQem o escuro e ac~~vam qve aquilo era uma r~u~lão,

digamos assim,de carite~ independente, d~ cariter pel"son!

lista, e a rev~lio foi dissolVIda violentaMente haven~~ ~p
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mente o seu planeta, a Terra, onda foi colocado para usi-lo,

marcas de perfeiçio que existem no homem~ elas se realizarão

mediapte o uso dos bens da natureza que Deus pôs ã sua disp~

sição. O homem, como nos diz a Bib1ia, no livro do Gê~esis,

foi colocado por Deus no jardim do rden, para que o cultiva~

se e o guardasse. Nessas pouca, palavras estio contidas as

sábias orieniações de Deus, na sua criação, de colocar o h~

mem como senhor, de certo modo, dessa criação, para o qual

ela existe, e nunca se admitindo uma inversio de va10res,que

o homem pudesse ser usado como instrumento para uma rea1iz~

çio material da Terra ou de qualquer plano temporal. O h~

mem foi criado para ser, port~nto, o dominador e o transfor

mador da natureza criada. Usando desses bens, ele não sõ se

realiza pessoalmente, mas estã tambem destinado a criar uma

comunidade fraterna, a criar a fraternidade entre seus sem!

situação atual, se transformaram em populações marginais,m)s

que, no entanto, são as verdadeirrs fundadoras da nossa r.~

ção, O outro ponio importante e o conceito de desenvolvimefi

to, isto e, uma nação, um pals que preienda elaborar um pl.ê.

no de desenvolvimento deve definir com clareza quais sio as

objetivos e principalmente - eu diria - ate os pressupostos

como valores que definem um desenvolvimento. Gostaria, pci~

inicialmente, antes de entrar diretamente na prob1emitica le

9a1 do indio, que e uma conseqUência, gostaria de colocar a1,
guns pressupostos, do ponto de vista, e claro, de uma conceR

çio cristã do homem. Evidentemente, se me convocaram para

esta Comissão Par1amental', não podem esperar outra coisa ~~

nio que eu lhes apresente o aspecto funddmental da visio crb

ti do homem. Aproveito a ocasião para ressaltar - e o faço

propositadamente - que estou aqui na condição simplesmente~

Bispo de Bauru. Venho aqui traze~ o meu depoimento pesso~l,

que nio significa que eu esteja representando, neste momen

to, a Conferência Hacional dus Bispos do Brasil. Não eSiou

sio cristã i que esse ser ~ue foi feito i imasem e
ça de Deus tem ã sua disposição o universo todo, e

co~o instrumerto G~ realização pc:soal~ J~~~1~ent~

semelh~.:!

especi a1

ezs:S

nesta qualidade. Portanto, nio estou aqui envoJyenHo

consideradas radicais, seria cunsideradas ialvez at~ Interes

seiras. Mas nio são. Essas i,nsiçíies s~o de coel'ência a 8'::"

te princrpio fundamental. Nennuma pessoa humana pode ser

desrespeitada por !lma ütuil"ção arbitrãl·'a que lhe queil·a ne

gal' o valor nl'igina1. O segynao a'~?cto fundamental d~ssa vi

tamente a representação da nO'.5<I 'GNBB. Respondo pessoallll~~

te pelas Minhas dec1araç~es. Do ponto de ,ista cr1stio, o

homem e, antes de tudo, uma criatura foita i imagem e seme

lhança de Deus. esse conceito ê absolutamente fundamental

para nõs. Sem ele; não SerraMUS capazes d. entender sequero

cristianismo. Esta marca do homem, de ter si~o feito ã im~

gero e semelhança de Deus, estã inscrita na abertura do livro

que e I) livro da p'llavr'l dI' Df'us, para nós: a B'IJ.1ia. "o

descrever os dias - evidentemente nio os dias de 24 horas,

mas as epocas, as grandes fases da formação do mundo - Deus

nos diz que o homem realmente foi feito ã sua imagem 11 seme

1hança. ConseqUentemente, este valor da pessoa humana esti

marcad~ Dor uma originalidade, pois é evidente que ser im~

g~m e semelhança de Deus nãó pode ser um padrão estandardi

zado. A pessoa humana, ao contririo, significa, pela sua

multiplicidade de indivíduos, a infinitude da perfeição àe

Deus, ~sto e, Deus e infinitamente perfeito e, conseqUentem~n

te, nunca essa perfeição pode ser esgotada em milhares ou mi

lhões de realizações. Cada criat~ra humana ê um valor por

si mesma, inimitãvel e que não se duplica, que nio se reduz

a uma marc~ ouramente reproduzida. D~i o respeito que, para

nõs, cristãos, deve merecer a pessoa humana, seja ela quem

for, ainda ~ue desfigurada pelos seus desvios, por todas as

duas detur~açôe~, provocadas, mesmo, com a prõpri a Lul pa. ~jE~

mo assim, a cultura hll'la~a continua a ser marca da image;:] P.

de vidê a partir ~~ conu~idacc na q~~l ~le ~ur~c na munda.

es

terrasituação de conjunto. Originariamente, o direito i

não e tlm direito individual, Para o homem primitivo, mp.~

bro de u~ grupo, de uma comunidade, a sua ação e a sua real!

zação atravessam sempre a forma comunitiria.O importante ~

Eis ar dois aspectos fundamentai. desse direito iniéia1 do

homem; realização da sua pessoa de modo livre, pois que e o

~nico ser livre da natureza, e capaz de construir o seu yr~

jeto de "ida, pois, j'ã que ele e livre, pode construir. um

proj€'to de vid? Mas este projeto de vida nunca pe.3e ser um

projeto puramente individual, poi~ que o homem surge no mU~

do inserido numa comunidade. Não há outra forma de reallZ!

ção da pessoa humana, senão atraves de uma comunidade. Dai

decorre, imediatamente, o segundo direito, que ê o direito

ã terra e ao uso dos bens da natureza, pois não e possível

realizar os valores da sua pessoa sem a utilizaçio dos bens

temporais que exatamente o Criador pas ã sua disposição. O

direito ã terra surge, antes de. tudo, marcado por um direito

da prapria comunidade. Interes~ante e analisar toda ã evol~

çio das primitivas comunidades humanas que marcam sempre una

indios. O primeiro direito do homem, portanto, e o de re~

lizar-se como pessoa livre e capaz ~~ construir seu projeto

1hantes. Esse o S~9undo aspecto do objetivo de o homem

tar colocado como senhor da criação, isto ê, ele deve formar

uma fra~ernidade, pois que todos os seus seme1haptes sio ta~

bem imaqem e semelhança de Deus. E finalmente, o ultimo ai

pecto do cristianisno ê que essa fraternidade encontra o .eu

centro histõric? no Cristo, que ê a razio de ser da Histõria

do homem, e enc~ntra em Deu~-ral a ronte do amor que permite

a fraternidade. Eis aí, em rápidas linhas, o essencial ~.

mensagem cristã. Queria feco1ocar isso simplesmente para

que seja a luz orientadora s~m a q~al eu não entenderia qual

quer projeto que pretendesse dar uma soluçio i sltuaçio ~Ol

serro

doutrf nasemelhança de Deus. Se não entendermos isso, a

cristi seri incompreenslve1 e as posiçaes da Igrrja
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que a comunidade tenha a disposição da terra e dos bens da

natureza, de modo fixo, de modo permanente e de modo sufi

ciente. Quanto ao mais, isto é, ã forma de utilização, seja

da terra, seja dos bens di natureza, essa forma passa por

transformações de grande mobJlidade. t justamente a força

criadora do homem que faz com que apareçam as diferentes fu!

mas de caracterização da dominação que ele exerce sobre a

terra e sobre a natureza. Toda comunidade tem uma rica cap~

cidade de criar a sua cultura, expressa principalmente pela~

instituições que ordenam a familia, ~ economia, a religião

e a chefia da tribo. Essas são as instituições fundamentais

de uma comunidade. E essas instituições constituem a cu1tu

ra própria daqué1e grupo. Cultura não é outra coisa senão

a capacidade de dominar e transformar a natureza ~mbienteo

A cultura se manifesta pela linguagem que estabelece a comu

nicação. Ela se estabelece pelas diferentes técnicas neces

sãrias ã utilização da terra e dos bens e se estabe1ece,pri~

cipa1mente, por todas as ordenações próprias da convivencia,

o que, na fase ev?luida, chamamos de leis ou simplesmente c~

tumes. entre os grupos primitivos. São aquelas normas que a

c .vivencia humana e a caracterização daquela comunidade ius

piram pal'a orientar o exito dessa comunidade. Freqllenteme.!!

te. essas normas são influenciadas por todo o equacionamento

que se estabelece entre o homem e a natureza. Os fatores

geogrãficos. os fatore~ que chamamos hoje de ecológicos tn

fluenciam enormemente para que as normas de convivencia se

jam essas. e não outras. Tudo isso e um condicionamento 1m

portante para entendermos a cultura da comunidade ou daquele

povo. O importante ê reconhecer. como disse. a capacidade

criadora da comunidade fundamental. essa capacidade de e1ab~

rar e ser responsãve1 pelo funcionamento das instituições. O

indio. como se vê. chega! uma maturidade humana normal. in

teiramente capaz de organiz~r sua vida social e de ser re~

ponsive1. Por ser primi(ivo, ele nio ~ um menor, nio ~ uma

criança, Aqui estã jã o primeiro aspecto de uma atitude fr~

qDentemente deturpada. desfigurada.• do nosso comportamento

em relaçio ao indio. Porque temos jã uma fase tecnoln~ica ~

vo1uida. porque. principalmente nós. dispomos de instrumemos

de força que podem impor uma dominação. passamos a estabele

cer que o indio ê 1nferior e incapaz. GU~ o índio e équiv~

lente a uma criança. e. como tal, deva ser tratado. Mas i!

so é uma interpretação que sõ pode ter justificativa Dela

simples fato de dispormos de instrumentos de força que imp~

dem o indio de reagir a esta nossa interpretação. Se o in

dio pudesse ant~por a essa dominação a sua afirmação pessoal"

respondendo ao nos' o in$trumentn de força com os seus instr~

mentos de força. ele rejeitaria, evidentemente. a nossa i~

terpretação. Mas, como dispomos de meios tecno1õgicos que

praticamente impossibilitam a sua reação. entio estabele

ce-se. por hipõtese, que temos razão na maneira como estabe

1ecemos a conviv~ncia com o ;ndio. E gostaria, neste momeo

to. de trazer alguns testemunhos diretos da maneira como o

indio se manifesta. Como disse o Sr. Presidente, no inicio,

éu não venho aqui depor como participante de uma ação no a~

biente chamado missionãrio. no ambiente indigena. Não e es

sa a minha situação em Bauru. Mas temos testemunhos pub1ic~

dos de assemb1~ias indigenas jã realizadas no Brasil. Justa

mente essa tem sido uma preocupação do CIMI - Conselho Ind!

genista Missionãrio. órgão que ê agora anexo ã CNBB. Uma

das preocupações tem sido'proporcionar aos ;ndios ocasiões p~

ra que se reúnam com autonomia. com a caracteristica própria

da sua cultura. e digam o que pensam, com toáa a liberdade,

pois, assim. julgamos, e que se deve pr-oporcionar uma mani

festaçio autêntica do indio. que nos permita uma inteligente

interpretação das normas que devemos estabelecer na nossa c~

viv~ncia com ele. Jã se realizaram não sei se 10 ou 12 as

semb1eias indigenas no Brasil. t interessante ouvir alguns

depoJmentos. Acho interessante deixar aqui. deixar para a

CPI o testemunho dessas expressões, porque isso nos abre re

almente os olhos. Por exemplo, o do indio Ninito clãudio.

guarani. Vou ler o texto original. que. evidentemente. não

e num português perfeito, como se pode imaginar: "Eu posso

falar? Quer dizer. eu vou falar um pouco sobre os patricios.

os indios lã de Dourados. Mato Grosso. As autoridades vão

me desculpar de eu falar. Mas, o que é verdade. tem que se

falar. tstou reclamando do que tem acontecido com os indios

Caiovã. que por qualquer coisa são transferidos. Como Rode

o indio possuir alguma coisa na vida assim desse jeito? Os

indios são transferidos como gado, que a gente pega. põe num

campo ou noutro. O que os indios Caiovã pediram pal'a eu i~

lar foi isso. Eu, da minha parte, acho que um dia os indios

vão desaparecer mesmo. porque jã há poucos. Out~a coisa que

quero dizer e que, lã. os indios ganharam trator, mas ele fi

ca nas mãos dos capitães. Isto quer dizer que eles ganham

dos indios na colheita. na terra tombada. E outra: eles os

tão tirando toda a madeira da terrá dos indios, estão derrü

bando o mato. Como os indios vão possuir uma casa? De onde

vão tirar madeira? Se O! indios ficarem sõ com a terra, c~

mo vio se valer depois. não .endo madeira dentro da irea do

posto? Qualquer coisa que acontece, as autoridades do posto

despejam os ;ndios na rua, com as fam;lias. Cs indios pe~

dem tudo: ne~ condução eles dio. Isto aconteLeu com o meu

irmão Marçal de Sou7a, indio Guarani. Ele tinha 51 anos de

moradia dentro do posto. Outro dia. mandaram-no sair 4a a1

dei a com a famil i a i nte i ra. E1 e perdeu muitas coi s as que p~

su;a. Ele foi preso; ertio. o encarregado de lã mandou di

zer para a mulher dele que ia mandar botar fogo na casa e.

então. ela saiu. com medo. Ele disse para ela: "Di um jeito

de sair, dona, porq~e se a senhora nio sair vou mandar botar

fogo na casa". Entio naquele momento. a mulher fez força e

saiu, deixando a sua morada. Eu. por enquanto. vou falar is

SOl depois eu vou falar mais". Este ~ um dos primeiros d~
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so, estamos experimentando para ver se eles despertam e

animam em ajudar o índio. O índio sozinho tambem não

que se realizassem uma irea de cada vez, ficaria mais

E se realizando um, ia ajudando o outro ate o fim. Eu

po1mentos que eu acho muito interessante conhecer para ver

duas coisas: primeiro, a capacidade de responder pela sua

situação. Um homem adulto, normal, que sabe perfeitamente

como as coisas estão acontecendo. Segu~do, os fatos que de

Monstram, como disse, a situação praticamente marginaliza~a

das populações indígenas entre nôs. Este e um relato da 111

Assembleia de Chefes Indígenas, que se realizou de 2 a 4 de

setembro de 1975. Um outro indio, Aigê Cuguri, chefe borol'o

de Merure. O seu depoimento está' nesses termos: "Nós est!

mos aqui para esclarecer, cada um, os seus problemas. Não e

para se acanhar, ê para se esc1arpcer. Ninguem vai espancar

ninguem por causa disso; ninguem vai bri9ar por causa disso;

cada um tem que dizer o que sente, dizer as suas dificu1dl

des; cada um ~em que dizer qual o motivo de não ter progre~

50 na sua tribo, na sua ãrea~ Acredito que todos que estio

aqui sentem a mesma dificuldade que nós temos, os mesmos

incômodos que sentimos. Os meus irmãos, particularmente os

bororos, estamos na mesma luta, e~tamos na mesma questão que

estã sendo um problema difícil. Desde 1972, iniciamos este

levantamento da questão sobre' a nossa ãrea, e ate agora nada

foi resolvido, Jã gastamos, jã viajamos, fomos a BrasTlia

não sei quantas vezes, em Cuiabã, vãrias vezes, e ate agora

só boas promessas. Jã estamos enjoados de estar para cima e

para baixo, gastando, viajando daqui para Brasília. A gente

fica cansado. fica incomodado por causa da viagem, como fora

de hora, dorme fora de hor~. Mas, como acabou de falar o

nosso amigo aqui, os problemas deles são mais serios do que

os nossas. Imagina, lã não tem um dedo para ajudar eles um

pouco. lã, com eles, o branco estã fazendo o que quer. E

quantos habitantes tem lã, quantos conterrâneos?- Responde

clãudio: "Tinha 3 mil, agora tem a metade. Os índios estão

deixando a aldeia". Eugênio continua: "Isso quer dizer que

o branco quer que o índio obedeça a ele, quer que o índio

desocupe, de uma vez, o pouco que tem ate hoje. A gente vê

que o branco quer apoderar mesmo do restinho que o índio tem,

conforme o que ele acabou de contar neste momento. ISso PO!

que o Governo não se interessa pelo india. A gente vê que o

Governo sô se interessa pelo comercio e a industria. O índio

estã sendo o maior incômodo para o Governo. Quanta coisa a

gente escuta no rãdio, sem nunca falar dos índios. Sõ se f!

la dos interesses comerciais e industriais;dos índios, nada.

Que quer dizer isso? Quer dizer que, se o índio não existi!

se no Brasil, para o Governo er~ um incômodo a menos. nôs,

aqui, somos ajudados pelos Padres Saiesianos. Nunca reccb~

~os ajuda do Governo. Aqui na nossa colônia nunca houve ajy'

da da FUMAI, uma verba. NJ dia eM que os Padres não podem

nos aju~zr a gcn~c sofre e "iogue"- acode. O ~uverno não a~~

de. Outra sociedade - refere-se ao antigo SPI - que existia

antes da FUI/AI nunca viu nossa colônia. Agol"él existe a

FUNAI, e este ôrgão e assim: a gente faz a queixa, faz o r~

fatõrio, chega lã, tem audiência e vai na gaveta. Ninguém

incomoda. O pobre do índio fic~ esperand, a solução para a~

queixas que ele fez. Acho que ficaria mais fãcil p~ra eles

resolverem o probleMa de cada ãrea por vez, porque abraçar

todas as ãreas de todos os índios fica uma fortuna. Acredito

leve.

acr~

dito que temos de ajudar uns aos outros nesta questão. Nos

também estamos luta~do e ate hoje só promessas asslm: b t, o

negõcio estã perto; este ano, daqui um mês». Oesde ,o começo

do ano foi prometido que seria solucionado nosso problema de

terras. Primeiro, ia ser no fim de janeiro; depois, foi Pi
\

ra o fim de março; agora, mais adiante, ate outubro. Sempre

promessa~ e o ano estã vencendo de novo. Estamos no fim de

1975 e nada foi feito ate hoje, mas IiÔS estamos dando impul

se

cons~

gue, precisa da ajuda da Nação. Portanto, amigos, não vamos

esmorecer, vamos lutar sempre, custe o que custar, vamos fi

zer como Tiradentes. vamoi sofrer e, se preciso, ate morrer

para melhora dos nossos filhos, porque a gentp tem que defe~

der o que e deles, o que é da gente. A gente tem que morrer
"'pelo que e da gente, custe o que custar. Portanto, meus i!

mãos, não vamos esmorecer. Nós temos que trabalhar para co~

quistar o que Deus nos deu. Só isso que eu digo". Eis aI

mais um depoimento que creio bastante expressivo para mo!

trar a maturidade desta gente e, principalmente, a visão qu~

ela tem, relacionada com a Nação. Falam em Nação" reconho!

cem que,existe um Brasil m~ior. Eles não pretendem ser o

unico Brasil, mas esperam, disto que se ~hama a H~ção - Br~

sil - que haja um olhar de interesse verdadeiro, não um int!

resse comercial, não um interesse puramente econômico, mas

um interesse humano em que eles possam existir no seu canti

nho, realizando um projeto tão limitado. Eram 3 mil nessa...
tribo que se reduziu a metade. Não vou ler outros depoime~

tos, porque seria UM pouco longo, mas isto estã ã disposição

se eu puder oferecer os exemplares desta publicação, que p~

deria ser realmente útil ã Comissão de Inquérito. Pois bem,

meus caros amigos, o fenômeno histõrico da colonização de p~

vos primitivos por povos que se consideram civilizados e r~

su1tante da competição humana, movida muito mais pela cobiça

e pelo instinto de dominação do que pelo desejo de verdade!

ro desenvolvimento. Apoiando-se nas invenções mais sofist!

cadas de uma tecnologia de armamentos, principalmente, os

povos civilizados invadiram as regiões ocupadas por povos

primitivos e impuseram a·estes, pela força, a sua duminação.

Neste ponto, quero, com muita lealdade, com'muita sincerid!

de, dizer que a própria Igreja foi envolvida por essses a1

pectos de dominação. Temos fle reconhecer que, afinal de co~

tas, a formação do nosso ~rasil foi resultante de um projeto

coloniZador da metrópole portuguesa e a Igreja foi um ingr~

diente desse projeto. Isto não e de admirar, pelo fato de
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seu universo cultural. A tutela reduz o índio ã condição de

cionar a essas populações a possibilidade de exercer

,mevte seu espirito de iniciativa. Plenamente. vejam

Não ê uma concessão, não e um reconhecimento acessõrio,

fica espírito de iniciativa. Mas, mais do que isto, esta

convenção, no seu art. 39, diz: "Estas medidas especiais de

proteção não deverão importar em qualquer prejuízo para o g~

zo, se~ discriminação, da generalidade dos direitos ineren

teS ã qualidade de cidadão'. Vejam bem: estabelece, portaE

to. a obrigação dos governos signatãrios de retirar todos os

empecilhos para que as comunidades indígenas gozem dos direi

menor, relativamente incapaz, que necessita de um tutor para

dispor ~a sua vida e dos seus bens. Este instituto jurídico

d~ t~tela, infelizmente, foi confir~ado pqlo nosse Código C1.

vil. Estã no art. 6Q do Código Civil: "São incapazes relat!

vamente a certos atos ou ã ffldneira de os exercer os maiores

de 16 e menores de 21 anos. os pródigos, os silvícolas", O

Cõdigo Civil atual jã fof depurado da outra enormidade que

continha, que era estabelecer a incapacidade relativa da ~~

lher. Isto jã foi corrigido. Jã e um progressozinho que ti

vemos do ponto de vista jurídico: a mulher, hoje, jã não é

mais relativamente incapaz, como o Código Civil estabelecia.

Era o quarto item que existia neste artigo; mas ainda estã

lã o silvícola. Pois bem. colocar o silvlcola como re1ativ~

mente incapaz significa equiparã-10 ao menor entre 16 e 21

anos, isto ê. um adolescente que estã a caminho da sua matE,

ridade, o que significa dizer que o índio não tem maturidade

humana, não ê capaz de gerir sua vida e seus bens. Entretan

to, antes que os civilizados impusessem este estatuto jurid!

co ao indio, ele foi sempre capa~,maduro, adulto e responsi

vel, na sua tribo. Ele criou suas instituições e, se olha!

mos para as civi1i~ações indígenas da America Latina vamos

encontrar extraordinãrias criações culturais. Temos os In

cas, os Astecas. os Maias e outras civilizações que marcara~

uma perfeição extraordinãria. Ho nosso Brasil, infelizmen.~

. não se chegou a uma evolução tão grande e não temos~ desgr~

çadamente, marcas destas· grandes criações culturais, mas li

que talvez o extermTnio foi mais radical e - quem sabe? -não

se deu muita oportunidade-a que elas se manifestassem. O

certo e que o Tndio foi, por si mesmo. capaz de marcar todas

estas regiões da America Latina por grandes realizações, a

partir. e claro. da sua própria maturidade.....Esta S'ituação

de tutela. instituTda no Brasil pelo Cõdigo Civil e instituI

da com mais rigor pelo Estatuto do Tndio. a Lei nQ 6 001, de

1973. não e COerente com a C~nvenção 107, adotada, em Gen!

bra, pela Conferência Geral da Organização Internacional do

Trabalho. realizada a 18.6.65 e promulgada em nosso PaIs p!

10 Oecreto n9 58 824. de 14.7.66. O Brasil é, portanto, sii

natãrio desta Convenção, mas, infelizmente, como signatário.

não a cumpre. não a realiza. Esta convenção estabelece, c~,
mo compromisso dos Governos aderentes, que se deverã propo!

plen!

bem:

mas

signili uma obrigação de respeitar a realização fle tudo que

que a Igreja é um projeto diyino, mas que tem de passar pelo

condicionamento humano. Afinal de contas, somos todos cri~

turas humanas e responsãveis, como disse inicialmente, pela

formação de um projeto fraterno, mas a formação desse proj~

to fraterno passa pela fragilidade humana. A própria Igreja

~em tambem sua fragilidade, a pr5pria Igreja tem também os

seus condicionamentos. Logo, ela e uma Igreja ao mesmo tem

po divina.e humana, santa e pecadora - não esqueçamos disso·

e eu não teria, absolutamente, a ingenuidade de querer dizer

que a Igreja, historicamente, foi sempre perfeita na maneira

de anunciar a sua mensagem. O projeto colonizador envolveu,

sem dúvida, a colaboração da Igreja para a manifestação do

Evangelho, mas essa manifestação do Evangelho foi envolvida

por todos os interesses da Hetrôpo1e em retirar da colônia

os resultados econômicos esperados pelo mesmo projeto de c~

10nização. ~ verdade que, graças a Deus. na situação de i~

grediente do projeto colonizador, a Igreja sempre procurou

ressalvar os valores humanos, nem s~mpre com eficãcia. Nós

tonhecemos a história desta contradição interna dos projetos

,~olonizadores em que a Igreja estev~ envolvida, isto e, uma

colonização feita em nome do rei e da fe, mas que, no enta~

~o, vinha a sacrificar os valores humanos dos indfgenas e,

posteriormente, dos escra~os. Mas sempre surgiram figuras

da Igreja que se notabilizaram pela defesa do {ndio e do e!

~ravo. Gostaria de lembrar aqui, no contexto hispano-amer!

cano, a figur~ do Bispo Bartolomeu de las Casas, que. do Me
xico. levantou sua voz para a defesa do Tndio perante as

cortes espanholas. E. no Brasil. temos figuras como Antônio

Y1ef~a. como os jesuítas, que empreenderam uma luta, infeli!

~ent~ inglõria. pela defesa do indio. Os jesuTtas acabaram

'.endo expulsos do Brasil; exatamente por causa de"ser um in

~õmodo; como dizia o Tndio, agora há pouco. aqui, junto aos

pode rêS da Metrõpole. E outras figuras se levantaram e "real

mente se notabilizaram por este reconhecimlrrto de que o~ i~

~1os: como criaturai hu~ana$. como imagem e semelhança de

,Deus. mereéia~ todo amparo e toda defesa. Mas, no entanto.

esta d~minaçio se realizou e nio foi apenas caracterizada ~r

um es~ulho das terras e dos bens dos {ndios, mas. infe1izmen

ti, foi caracterizada também pelo morticTnio, pela extirp~

çio, podemos dtzer, de muitas comunidades indígenas, que s~

crificaram suas vidas por um projeto colonizador. O esbulho

não significa. apenas, digamos, a negação do direito ã terra,

como em muitos casos, mas o esbulho maior, no meu modo de p.~

tender, caracterizou-se pela retirada dos direitos funda~eE

tais da pessoa humana, impondo-·se ao índio o instituto jurI

dico da tutela. Este e o maior esbulho que se estabeleceu

por parte dos colonizadores, os chamados civilizados, sobre

os !ndios. E este e o ponto principal que queria tocar, c~

mo ponto de chegada desta nossa anã1ise. Na verdade, a tut!

la, em vez de defender o {ndin. comê, aparentemente, ela

pretende se justificar. retira-lhe toda a possibilidade de

dispor livremente da si~uação de senhor de sua porção de tEr

ra e continuar a organizar ~ua vida comunitãria dentro do
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incluídos nestas terras. O pobre índio, aparentemente,

tos inerentes -ã qualidade de cidadiio' da nllção onde eles e!.

tio inseridos. Hâ um outro ponto que considero de grande i~

portância. Fala também, ~ claro, no respeito às formas cul

turais, inclusive disciplinares, as formas de punição, por

dade tem estabelecido como normas de sua cultura. Mas há UM

artigo que considero muito importante, que ~ o art. 11 dessa

convenção, a respeito das terras, que diz o segqinte:"O di

reito de propriedade, coletivo ou individual, será reconheci

do aos membros das populações interessadas sobre as terras

que ocupem tradicionalmente". Vejam bem: direito de propri!

dade - ~ãD simplesmente de posse e usufruto, mas direito de

propriedade. Ora, o nosso estatuto de tutela, evidentemente,

que está condensado e explicitado no Estatuto do Tndio, est!

belece o domínio da União sobre as terras indigenas e sobre

tudo aquilo que se passou a chamar de patrimônio indigena,~e

ria o usufruto. Mas como ele é um menor - isto é, relativ!

mente incapaz - não pode exercer os atos jurídicos para di!

por desses bens. Eu me lembro que, uma ocasião, quando a

aldeia de Aráribã me convidou para a festa do índio, pergu~

tei quais eram os atos, em que ia consistir sua festa. Eles

tinham programado também um churrasco e disseram: "Mas olhe,

afnda não estâ certo de se realizar o churrasco, porque ain

da precisamos fazer o requerimento ã FUNAI para poder matar

o boi". Achei muito curio~o isto: Que o índio, sendo aquele

que tem a SUa terra, sendo aquele que tem seu gado, não pode

matar UMa res sem fazer r~qQerime~ta pnra a FUNAI, a fim de

que lhe permitam a concessão de matar o boi para fazer o ch~

rasco e a festa do Oia d~ Tndio. Isto e juridicamente CO!

rente com o estatuto da tutela, mas considero o maior absu!

e

atent!

comunida

judiciosa.

que, então, estabelecem as normas próprias da sua

Yo México: era polícia da aldeia, que estã fardada e armada,

com o direito a fazer o seu policiamento. E todos os que e!

tram no aldeamento estão ~ob a jurisdição da policia indig!

ni, que estabelece suas regras. Por exemplo; uma das regras

que achei muito interessante e muito justa, e que todo turi!

ta que entrava no aldeamento querendo fotografar tinha, pri

meiro, de pagar a taxa de imposto de 5 dólares para receber

o selo na sua mâquina e, dai por diante, poder filmar e fot.cl

grafar. O i"dio tem c direito, evidentemente, de estabe1!

cer seus interesses, através dos seus impóstos tambem, pequ!

nos. mas significativos. E todas as normas internas do a1

deamento são estabelecidas pela autoridade indigena. Eles

elegem seu governador, com mandato determinado, que tem s~s

conse1heirôs, provavelmente os mais antigos ali da tribo, e

seus conceitos, pela objetividade com que os transmitiu

ate mesmo pela elegância formal com que o fez. Quero saber

do Sr. Relator em exercício se deseja interrogar Dom Cândido

Padin. Tem a palavra o Deputado João Pedro.

O Sr.. RELATOR (Deputado João Pedro) - Sr. Pr!

mente, com muita satisfação, esta exposição tão

de. Ora, isto é que significa realmente reconhecer esta C!
pacidade do ;ndio de ser adulto, de dirigir-se, de criar sua

cultura e de fazer-se respeitado. E bem certo - vamos dizer

com franqueza - que o indio, dos Estados Unidos, Só cons!

guiu isto ã custa de luta e de mortes. Sabemos, pela hist~

ria, que não foi fãcil. mas conseguiram. E pergunto: serã

que e necessãria sempre a forma de mortic;nio para alcançar

o reconhecimento de seus direitos? Este e um problema que

coloco aqui para os Srs. Deputados, que são, afinal de co~

tas, os legisladores em nosso Pais, e que deveriam, creio,

rever um pouco as hormas jurídicas que foram impostas aos

nossos ;ndios e Que não correspondem, de maneira alguma, a

uma concepção humanist~ e, muito menos, cristã daquilo que

deve ser um agrupamento humano capaz de criar sua cultura.

Srs. Deputados, estes são os pontos principais ~ diria, fu~

damentais - qu~ apenas devem inspirar uma reflexão, para se

chegar a uma revisão da situdÇão do {ndio no Brasil. Sei

que V. Exas. são Muito sensiveis a estes valores, são muito

sensiveis ã sua responsabilidade, perante nossos irmãos, no

pleno sentido da palavra, irmãos como brasileiros - creio que

eles são mais brasileiros do que qualquer outro brasileiro 
e irmãos como cristãos, de que devemos reconhecer nossa abri

gação de respeito ao valor da pessoa húmana do índio.

O SR. PRESIDENTE {Deputado Israel Dias Novae~

Meus cumprimentos a Dom Cândido Padin pela judiclosidade de

sidente, eminente Depoente, Dom Cândido Padin, ouvi

feita por V. Revma. A todos nós, membros da Comissão, acre

dito, tocou profundamente a colocação que V. Revma. faz do

problema do índio no 8rasil. Mas, para esclarecimento da C~

missão, tão superiormente dirigida pelo nosso companheiro o!

putado Israel Dias Novaes, tenho algumas indagações, e, por

formação - sou engenheiro - vou faze-las bastante objetivas.

estão

comun!

nativo,
contato

inclui, evidentemente, todos os bens da natureza que

exemplo, dos delitos; que se respeite aquilo Que a

do a situação do pobre indio, que, como agrupamento
sempre teve tudo ã sua disp~sição, mas, entrando em

com o progresso da civilização, passa a ser um menor que pr!

cisa f~7er requeriM~nto para matar um boi para fazer sua fe!

ta.. Ora, eis a que se ,-eduz a defesa do indio atraves do e.!

tatuto da tutela. O direito de propriedade, a meu ver, é um

direito sagrado, direito que deveria, como disse inicialme~

te, competir ã co~unidade, não aos individuas. Aliãs, o t~

dio não se interessa pelo exercício. no seu contexto, do di

relto de propriedade no sentido individual. Eu estive rece~

temente - no mes passado - nos Estados Unidos, convidado por

um grupo de bispos americanos que são responsãveis pela pa~

toral dos migrantes hispânicos dos Estados Unidos, que hoje

passam de milhão; os chicanos, principalmente, e outros.Pois

bem, como nessa Diocese de Santa Fé, que fica no Estado do

Novo Mexico, hi populaç6es indigenas, convidaram-nos a vis!

tar um aldeamento de índios: se nio me engano, os Comanches.

Fomos visitã-los, e fiquei inteiramente surpreso de, ao ch!

gar próximo ã entrada do aldeamento. ver ali policia dirigi~

do o trânsito e me interessei em s;ber que policia era, Não

era policia federal dos Estados Unidos, nem do Estado do No
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cas caracter~za JS difere~tes civilizações. A cultura s~~ia

materiais. No entanto, a cultura, alem do aspecto intel~~

tual, isto e, o conhecimento que atingimos das coisas a.r~

ves dos sentidos, se expressa principalmente pela capacidade

de criar instrumentos técnicos, exatam2nte para poder re.li
zar os valores hUManos. Então, toda a evolução destas tecni

o aspecto global da interação do homem com a natureza. A cl

vilização seria toda eVOlução, principalmente tecnolõgica

que, a partir dessas necessidades, vai-se carac.erizando. c~

mo disse, naquele condicionamento geográfico, ecolõgico, etc.

Por isso, a civilização ~ostuma ser caracterizada ~ais re'~

avanço, pelos progressos tecnolõgicos. E digo tecnológico 00

Não tenho por hãbito contornar os assuntos. Irei diretamen

te a eles e sempre com a objetividade de que todos nós, mem

bros desta Comissão tão importante desta Casa, possamos che

gar a um consenso, para sugerir mpdidas, para propor sol!

ç5es para o problema do ind)o brasileiro. V. Revma., ao

iniciar sua exposição, citou ~rimordialmente dois direitos:o

primeiro, o direito do hC.d~ de rpal izar-se como pessoa li

vre e, o segundo, o ~ireito ã terra e ao uso da natureza. Fi

todas

Gosta

àquela

caracteri

o SR. RELATOR (Deputado João Pedl'o) 

ria de fazer a indagação seguinte, que diz respeito

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

tari a ...

O SR. ASSÉSSOR (Padre Antônio Iasi Junior)

O Capitão e um termo que os. índios passaram a usar - consta

historicamente· apõs os ~ontatos com as expedições de Ro~

don, que deram aos chefes indtgenas esse título. E daf para

cã, o chefe indígena, em muitos grupos, na quase totalidade.

ã o cap;~ão. ~ o no~e que se Jã ao chore, ao tuchaud.

tura humana, todas as culturas são respeitãveis e

elas merece0 seu lugar.

ser sincero, como eu não estou atuando nas ireas indtgenas,
não estou muito a par da linguagem interna dessas populações.

Eu suponho que seja o chefe - não sei - dos que tomam cont!

to com o indio, para estabelecer algo de colonizador, não

Ao chefe indígena.

O SR. ASSESSOR (Padre Antônio Ias! Junior)

leitura que V. Revma, fez do depoimento do fndio Ninito Clã!

dio,que estã publicada neste opusculo da 1a. Assembleia des

Chefes Indfgenas. Diz o índio, em certa parte do seu depoi

mento, o seguinte: "O tfator fica na mão do capitão". Inda

garia de V. Revma.: quem e.o capitão?

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Para lhe

se pode estabelecer UMa hierarquia entre as culturas. Eu ~2

so estabelecer uma hierarquia entre as civilizações: hã cl

vilizações mais adiantadas, menos adiantadas, mas como cul

sei. Eu não teria, sinceramente, elementos para

FUNAI.

O SR. OEPUTADO HOACYR DALLA - Ele"se refere a

um chefe: '0 capitão fica com o trator".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

Padre Iasi, eu queria que V. Revma., que tão bem conhece o

problema, defigisse a figura do capitão. Quero saber se o

capitão e o cacique ou se o ~Jpitão é o representante da

O SR. DEPUTADO HOACYR DALlA - Pelo conhecime~

to que tenho, das visitas que jã fiz a aldeamento indigena ,

eles dão o nome de capitão ao indio que e o cacique.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Mas V!

ja. essa reunião e dos chefes indígenas. Então, ele não es

zar essa situação. Não sei se ele se refere ao representa~

te do órgão governamental, que esta ali para estabelecer as

condições de desenvolvimento da aldeia. Não lhe saberia res

ponder com pfecisão.

O SR. DEPUTADO MOACYR DALlA - Pelo que sei,

Dom Padin, o capitão é um fndio, ~ o chefe dos índios.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Não, per

doe-me; pelo contexto •••

bens

cie!!,

pudessequei ainda em duvida e go~taria de que V. Revma..

mais amplo, abrange todas as formas de utilização dos

sentido amplo. Por exemplo, os meios de conhecimento

dar uma !!xplanação rlaior a !'!!speito da cultura. V. Revma.d~

se que cultura é a capacidade de transformar a natureza. Go~

taria de que V. Revma. explicasse bem. Não haveria ai algum

conflito com a civilização? ~sta ~ a primeira indagação.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Pôdin) - Realme~

te, o termo cultura pode ser tomado no seu sentido estrito

ou no seu sentido lato. O primeiro aspecto, creio,que nos

interessaria aqui e esta capacidade do homem, ao sugir no

mundo, de se realizar através do uso dos bens que ele enco~

tra no mundo. O homem, para nõs, e uma criatura que tem

duas componentes: C0rpo e espfrito, corpo e alma, mas duas

componentes que não são indissociáveis enquanto realidade g~

bal do homem. O homem só permanece como homem na unidade en

tre espírito e corpo e, por isso mesmo, ele sõ se realiza na

perfeita comunnão entre estes dois valores. Por isso, emb~

ra a sua principal afirmação seja de ordem espiritual - isto

e, ele ~ principalmente espiritual na nossa concepção, e cl!

ro - ele não ~ principalmente material. No entanto, mesmo

este valor prioritário - espiritual - não pode ser realizado

senão mediante o uso de seu corpo. ConseqDentemente, ele

tambem não pode realizar seus valores espirituais, sua int!

ligência, sua afetividade, sua capacidade artística, por

exemplo, cienttfica, etc., a não ser atravcs do uso dos fat~

res materiais. Os nossos sentidos dependem das coisas para

alcançar seu conhecimento. Então, a cultura, no seu sentido

cultura e mais ampla, a cultura ê uma riqueza dos povos pri

mitivos. Todo povo tem valor cultural. E neste sentido II em

tfficos etc., os meios de produção. os meios de transform~

ção etc. Por isso que a civilização realmente marca ~uito

mais o que costumamos chamar de progresso, ao passo que a

Exato.

D SP. PRESIDENTE(Depotado Israel D~JS Uovaes}

Então, o chéfe indigena e que fica com o trator.

O SR. ASSESSOR (Padre Antônio Iasi Junior)

No caso" ar, seria.
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se ele não tem capacidade jurrdica para contratar ou para r~

ceber, que ele tenha trator?

O SR. DEPOENTC (Dom Cândido Padin) - Isso lhe

foi dado evidentemente por algum órgão externo. Bem, exi!

tem regulamentos próprios desses órgãos que eu não saberia

dizer. Pode ser que esses r.egulamentos permitam a conce~são

do uso de um trator.

o SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Acho in

t.ressante essa informação, porque mostra que o mecanismo que

s. considera de defesa do índio, por uma impo~ição, criou c~

tegorias estranhas ã própria cultura indígena. Então, quer

d1zer, não e o mecanismo dos chefes entre si; mas, dando o

trator, ele se torna mais poderoso. E daí atribuir a ele

uma autoridade que estã acima da própria convivência da com~

nidade. Acho interessante isso.

O SR. DEPUTADO MOACYR DALLA - Permita-me uma

ciando neste sentido - de visitar alguns aldeamentos.

em epoca de emendas e poderemos excluir os silvrcolas, en~ã~

dil i gel!.

estamos

bem vamos pedir a oportunidade - o Presidente estã

go Civil. Vou observar esse art. 69, porque ainda

desse art. 69 da lista dcs tutel&dos.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Se me

permite, para completar es~a preocupação do-Sr. Presidente.

Creio que os juristas deveriam caminhar para a criação ~o

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Certo.

O SR. RELATOR (Deputado João Pedro) - Então,

teremos o depoimento tambem de um lndio. A sugestão feita

por V. Revme. será bem acolhida pela Comissão no sentido de

que seia revisado o art. 69 do Cõdigo Civil.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - E, cons!

qUentemente, o Estatuto do fndio.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias Novaes)

V. Exa. permite nobre Relator. Sou ocasional~ente integra!

te da Comissão que ora procede ã elaboração de um novo 'Cõdl

tutelado,indagação. Como conceber, se o índio e um homem

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias Novaos)

Con tinua com a palavra o ilustre Relator.

de ~aber se, para o indio, são realmente seus interesses. E~

tão, a meu ver, estã faltando oferta de oportunidades para

o SR. RELATOR (Deputado João Pedro) - Nós v~

mos ter oportunidade de ouvir nesta Co~issão um índio e ta~

tutela

humanos,

que eu chamaria de Direito Especial. O conceito de

tece historicamente, aconteceu para muitos grupos

nâo pode ser aplicado ao índio, pela simples razão de que o

fndio não e um menor, não é um adolescente; ele e um adulto.

Conseqllentemente, ele deve ser reconhecido como adulto, Por

outro lado, e evidente que a sua situação cultural e intei

ramente especial. Ele nio pode viver o nosso universo cult~

ral, a não ser que, espontaneamente, ele evolua, o que acon

que foram evoluindo ate se integrar em outra dimensão cult~

ralo Então, a minha ideia seria a de que houvesse um capit~

10 para o direito especial dos indígenas. onde talvez o pri~

cipal seria estabelecer as normas para nõs, da sociedade ci~

cundante, nos relacionarmos com os 'ndios. Isto e, quais

as normas que se exigiriam dos ciçadãos desta sociedade civi.

lizada e que seriam especiais, a fim de preservar a auton~

mia do indio. t mais no sentido do nosso ordenamento, mui

to mais do que do ordenamento do índio em si, porque ele tem

os seus usos e costumes, ele tem as suas instituições cult!:[

rais e jurídicas, in~lusive. Então, essas instituições, de~

tro da sua órbita, deveriam ter valor efetivo. Apenas ao se

relacionar conosco e que se estabeleceriam algumas restri

ções, para que não houvesse abusos, por exemplo. em relação

ã terra. Claro que eu acho que o índio não deve ter a cap~

cidade de vender as suas terras, mas ele deve ter elementos

de defesa quanto ã propriedade da terra para a comunidade. r
a comunidade que deve ter a propriedade da terra, não cada

indio em particular.

O SR. RELATOR (Deputado João PedroT - V.Revma

fez referência ã sua visita ã aldeia dos comanches, nos Esta

dos Unidos, onde encontro~, inclusive, polrcia indrgena diri.

gindo ate o trânsito. Seria esta policia uma parte da FUNAI

americana, se podemos assim chamar? Estaria agora o governo

americano se redimindo da atuação anterior?
O SR. DE~OENTE (Dom Cândido Padin) - Creio

que sim. Eu não conheço toda a legislação norte-americana a

int!

Yeja,

pedir

Acredi.

O SR. RELATOR (Deputado João Pedro) -

o SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) -

o SR. RELATOR (Deputado João Pedro) - Gost!

ria de indagar ainda de V. Revma. o seguinte: pelo que sei,a

índioFUMAI ~xiste para equacionar e resolver o problema do

no Brasil. Na opinião de V. Revma •• o Governo não se

que eles mesmos definam os seus interes~es e possam

que sejam resguardados.

to, sem duvida. Inclusive, e um esclarecimento que eu acho

que as pub'icações indigenistas deveriam colocar, mas eu p~

diria que isso fosse feito no contexto do funcionamento des

se sistema de tutela, porque, a meu ver, isso jã ê uma co~

seqüência da prõpria tutela.

Dom Cândido Padin, que mesmo entre nós existem ainda duvi
das a respeito de quem seja o capitão; Agora, não existe

mais. Seria interessante que o CIMI, numa sua publicação,c!

finisse exatamente, porque, colocado apenas assim como estã,

no depoimento do indio, a nós nos causou duvidas.

~essa pelos 'ndios?

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Não, pu

não diria isso. Evidentemente, aqui eu li literalmente o

que o 'ndio disse. Nõs precisarlamos estar na pele do índio

para saber como a situação surge para ele. Agora, e claro,

.u nio afirmaria que não hi interesse. Apenas a forma de

exercer esse interesse, a meu ver, e totalmente inadequada •.

Em lugwr de, efetivamente, resguardar os interesses dos in
dios, ela coloca outros interesses superiol'es, que podem p.!

recer a nõs, chamados civiiizados, legitimos. Mas gostaria
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O SR. DEPOF.NTE (Dom Cãndido Padin) - Consid!

ro muito difícil e seria um tanto arbitrãrio de nossa parte.

din. a explanação que V. E~4" '\,,''':a. fez a esta COl'lissão e
de vital impor.ãncia para as nossas conclusões. Isto, por

que, pela priMeira vez, se aborda o ponto crucial da legislA

satisfeito, Sr. Prt'sidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias Novae~)

Meus cumprinentos ao Sr. Relator pela m3neira pela qual d!

sempenhou sua atribuição. Dou a p~lavra ao ilustre Deputado

Airton Soares. inscrito a seguir.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Dom Cândido Pa

respeito cios indlge~a~. Sõ estou aqui relatando o q~e Yl.

Mas jã me impressionou este fato. Claro que deve estar in!

tituída por lei. Evidentemente, eles não poderiam dirigir

policialmente a comunidade se a )ei não lhes permitisse, i~

cl'us1ve, andal" armados. Mas acredito que houve uma evolução

bastante notãvel na maneira como o Direito norte-~mericano

considera agora os indígenas.

O SR. RELATOR (Oeputado João Ped~o) - Para fi

nali%ar, Dom ~din, eu gostaria de indag~r de V. Revma. se

poderia, nesta CPI, sugeri~ normas de integração.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - t muito

difícil estabelecer normas de intepração antes de termos cl!

ramente conhecidos os interesses dos índios. Acho que este

e o ponto bãsico. Precisamos ~ar às populações indigenas t~

das as condições de elas mesmas definirem os seus interesses.

Recordo-me de que, lendo os relatõrios das assembléias que

se realizaram ate agora, vi que, em vãrias delas, em certoS

momentos. os indios dizia~, inclusive ao pessoal do CIMI e

a todos os brancos ~ue lã estavam: ·Olhem, agora nõs vamos

falar; nãs. Voces fiquem ai". Distinguiam claramente entre

eles, índios, e os brancos, mesmo aqueles que estavam ao seu

lado, querendo ajudá-los. D~ziam t'les: "Agora. nõs vamos t~

tal" dos nossos problemas". Então, e este tipo de respeito

que eu acho importante. 'Hão entendo, por exemplo, por que

a FUNAl, em certos momentos, tem proibido a realização de a!

sembleias dos chefes indtgenas; pelo menos, tem impedido que

eles ou se reunam ou part1cipem de outras assembleias, esp~

cialmente de algumas no plano latino-americano. Houye uma

assem~liia no Paraouai em ~ue alguns índios foram levados,

nas parece que ndo houve facilidade de participação de vi

rios chefes indígenas, nem nessa, nem em outras reuniões que

ji se realizaram por ai. Acho que i este o passo inicial e

o mais importante - fazer com que as diferentes tribos cst!

beleçam contactos amistosos, mas, principalmente, criativo~

que lh~s permitam dizer quais são os seus interesses e o que

eles espeTam de n5s, lito mais do que aquilo que n5s pens!

mos deva ser estabelecido para eles.

O SR. 8ElATOR (Deputado João P~dro) - Então,

pelo que entendi, V. Revma •• de imediato, acha difícil, S!

não impossível, estabelecer normas para integração indígena.

a nação indígena, vã proteger o silvícola, a fiscalização re!

se direito. com a atual estrutura .igente no Pai., com todo

o encadeamellto 1.:9al que existe. r;ãt> sei se fui claro, ê

uma dúvida que jogo jã para O futuro. Como·esse direito e!

pecial a ser inserido na legislação poderã dar proteção ao

índio, visto que os órgãos hoje fiscalizadores e administr!

dores, ligadas ao Governo, de uma m~neira ger~l. estão CO!

prometi~o~ com outros int~resses maiores que nã~ são os 1nt~

resses dos indígenas?

O SR. DEPOENTE (Dom Cãndido Padin) - ~ um po~

co difícil responder ã SUa última indagação, porque, infeli!

m~nte. ainda não temos enl nosso País nenhuma pista de elab,2.

r~ção nesse sentido. Creio, porim, que se poderia, pelo m~

nos como pista de trabalho, conhecer as diferentes forrn~s

que em outros países têm sido tentadas. t claro, nunca di

ria que podemos simplesmente copiar as soluções jurídlcas de

um pais para outro. mas essas soluções podem inspirar-nos.P!

rece-me. no entanto, que se deveriam tentar algUMas experiê~

cias. Acredito que, se pudessemos escolher algumas comunid!

des que apresentam certos Qspectos, certos fatores. digamos.

mais propícios, seria possível tentar, provisoriamente, alg~

mas formas que lhe dessem mais autonomia e liberdade, e cue.

ção que regulamenta a ativ~dade do índio e posiciona o Gove!

no em função do problema do índio. A cugestão que V. Revma.

faz, rlp ~~;~~dV Ú~ um aireito especial dos Indígenas, par!

ce-me um dos pontos mais importantes hoje ress~ltados nesta

reunião, porque o instituto da tutela, que significaria, em

outras palavras, da proteção ao indígena, ~ealmente, estã ei

VAd~ não sõ de vícios de formaçio, como ate e principalmente

de vícios no seu cumpr.ime~to. O problema não e ~Õ da tutel~

ao indio. Mesmo com esta estrutura arcaica e retr5grada que

coloca o silvícola na condição de semi-incapaz, ~inda temos

a decorrência desse instituto, que e o da não-proteç10, de

fato, que hoje avilta a população indígena no Brasil. Isto,

por quê? Porque o õ~gão incumbido de proteger, ou por não

ter, às vezes, condições para tanto, ou por estar comprometi

do com outros interesses, não o faz· e o caso especTfico da

FUNAl. Aqui vamos ouvir o Presidente da FUNAI e dirigentes

do órgão, exatamente pàra saber, numa primei ra fase. por que

não se protege de fato o índio - e o problema da proteção ao

índio e urgente - e, ao mesmo tempo, procuraremos dar um o~

tro dimensionamento legal que vã regulamentar a atividade do

indio. Voltando ao aspecto da proteç~o - isso existe hoje 

o índio hoje estã esbulhado em suas terras, estã sendo ati~

gido pelos grandes interesse~ naS mais variadas regiões do

País. Temos o ~uadro mais doloroso que afeta fundame~talme!!.

te os direitos humanos. R~colho este se~ depoimento como p!

ça importantíssima. Para ~lm. ele ~~90ta o ~ssunto. no que

diz respeito ao instituto j~ridico da tutela, da proteção do

;ndio, e sugere ~m novo djmensionamento legal. Gostaria de

ouvir de V. Revma. uma ~pinião a respeito de como conciliar

este direito especial, a.se; criado. que vã proteger de fat.o

Estouo SR. RELATOR (Deputado João Pedro) -
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principalMente, per~itis>em o funcionamento das instituiçpes

pr&prtas dessas cDmunidades ind'~enas, totalmente sob . 5U'

responsabilidade, na sua irea. Creio que, a partir de alg!

mas experiências e do que se conhece, como outras tentati~Js

Muni d'pi o de Aqui dallal:ê, Quando o Vereador não era reMuner~

do, ele era funcionirio pago pelo Estado para ser Vereador

naquele MunicTpio. Em Aqul~auana mesmo, existem os Kadiwiu~

dos quais apenas 300 f~~ílias habitam uma irea indígena de

em outros palses, aos pouc~~ irTamos descobrindo as forMas 400 mil hectares de terra. esst'~ 400 mil he ctares de te!.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias Novaes)

Meus cumprimentos, Deputado Airton Soares, Encontra-se in~

crito em terceiro lugar o Deputado Nalter de Castro e, com

muito prazer, dou a palavra a S. Exa.

reais. Clero que, para miM, seria ilus&ria uma simples mod!

ficação no Cõdigo Civil ou no Estatuto·do índio. Sõ isso

não e suficiente. Precisamos, eu diria, partir da realid!

de, talvez Ufua lei ;~icial a~torizando alg~ma~ experiincias,

dente desta Comissão, Exa. Revma. Dom Cândido Padin. Inicial

mente, quero transmitir minhas palavras de admiração pelo m~

mento de clarividência por que passou V. Exa., Sr. Preside~

te, ao lembrar-se de trazer a Fsta Comissão o Bispo Dom câ~

dido Padin, que realmente esgota toda e'qualquer pergunta

deste Plenãrio como o disse o nobre Deputado Airton Soal'es.

Tenho a impressão de que, agora, e~ta COMissão Ja se põe de

pi - porque ainda i jovem, estã iniciando seus trabalhos
diante do que acabou de aqui expor DOM Cândido Pad,n. Antes

de conhecer um pouco a forma como assumiriam as suas respo~

sabilidades e, depois, aos poucos, se transformaria num est~

tu to mais amplo e mais definitivo. ~ o que me ocorre, no no

mento, :ono uma pist~ de trab~lho, pele menos.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Como disse no

inicio, considerei o depoime~to de V. Revma. perfeito, no

que tange a este aspecto. Portanto, não tenho mais pergu~

tas a fazer e quero que Y. Revma.receba isto ate como uma

homenagem, porque, de fato, conseguiu esgotar o assunto.

Crelo

tão, esse e um problema que choca. Gostaria de trazer essos

esclarecimentos a Dom Cândido Padin e ã Comissão, porque,

talvez, partindo dessas declarações, possamos chegar a uma

conclusão mais realista sobre a situação do ;ndio no PaIs,

Com relação i l~g'sl-~~o, que pouco ertenoo - sou midico e

pouco entendo de legislação - meu senso comUM leva-me a sen

tir que hã uma defasagem. Em primeiro lugar, o indio, sendo

considerado menor, e eleitor nesse Munic;pio de Aquidauana

e mantem um representante na Câmara Municipal de Aquidauana.

De forma, Dom Cândido Padin. que a pergunta que aqui coloco

e a seguinte: não seria melhor, mais conveniente, mais raci~

nal que se desse aos ;ndios das regiões mais agrestes oport~

nidade para que pudpssem continuar na sua civIlização? Esta

a pergunta que deixo a V. Revma.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) -

não aceitarlamos integrar-MS a ele. Ora, esse pressup05to

que o conceito de integ-ração não e claro, mas ambíguo, (:[;1

primeiro lugar, porque surge a partir de n6s, não do Indio.

Inicialmente, o Indio não fala em integração, mas eM viver

sua vida, que i a Gnica coisa que lha interessa. HEs i qur

estamos preocupados com que chamaMOS integração e a desej~

mos. Por isso mesmo, o conceito de 1ntea·açia criado ~or

nõs parte do pressuposto de que r sempre nalhor nosso esti

lo de vida. Daí propormós ao índio integrar-se a n6s. Mas

ras sio arrendados pela FUMAI aos pecuaristas do Pantanal,

ã razão de Cr$ 10,00 o hectare. Façam a conta, Sr. Preside~

te e Srs. Deputados, e vejam quanto arrecada a FUNAI nessa

região do Munic'pio de Aquidauana, onde residem os 'ndios

kadiweus. E aqueles Indios estão morrendo, morrem na Santa

Casa de Aquidauana come indigentes, implorando a sensibili

dade humana d~ u~ médico, de U~ clínic~, de UM cirurgião. E~

di

Muito

Pre~ i

sentido

O SR. DEPUTADO WALTER DE CASTRO· Sr;

o SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) -

autorizando a autonomia de certas comunidades, no

de for~ular algumas perguntas a Dom Cândido Padin, devo

obrigado.

não i necessariamente verdadeiro, porque, como disse, UMa
coisa e ciVIlização, isto e, o pro~resso material e tecnico;

zer-lhe que, a meu ver, parece que existeM duas situações do

'ndio brasileiro: uma, daqueles que praticamente jã MoraM

dentro da cidade; outra, daqueles que ainda vivem lã na sel outra coisa i a cultura humana. A cultura humana satisfa?,

va amazônica. E assiM me refiro, porque represento, nesta 1nt~ir&mente aquele~ que a criam e d vivenl. O tlldio

plOt mas Vu Exa •• como médico. !2~~ que c~rtãs doenças só

tros aparelhos desse tipo, t claro que hâ certas vantagens

da nossa civilização,como o tratamento de saude, por exe~

aparecem no 'ndio, porque o branco as transmite. Então, e
discut'vel saber se para o 'ndio i melhor integrar-se ao no~

so estilo de vida. No entanto, reconheço que há uma evol~

ção natural da Humanidade. Tudo evolui, tudo se transforma.

Se se der ao 'ndio a plena liberdade de viver a sua cultura,

e nos termos em que ele considera satisfatõrios, um dia hav!

rã uma evolução espontãnea da parte deles, aproximando-se da

nossa civilização. [o que vi justamente nessa aldeia dos

Casa, com muita honra, o Munic;pio de Aquidauana. Esta Casa

v~i ter oportunidade da ouvir o depOImento do Tndio Jair ae

Oliveira, Vereador do Município de Aquidauana. Tenho notado

que essas civilizações indígenas localizadas próximo às cld~

des, aos centros mais desenvolvidos do País, estão sendo c,!!.

ploraaas pela FUNA~ e pelos seus próprios chefes. Existe e1

ta dualidade que estã evidente, Sr. Presidente, ate na nome~

clatura do chefe. O chefe do grupo ind'gena, que reside nas

zonas mais desenvolvidas do PaIs, ê chamado capitão; o que

reside lã na mata da Ama7õnia ainda e chamado cacique. De

forma que realmente hã esta dualidade. Quanto ã exploração,

a de lã não conheço, mas aqui e evidente. Jair de Oliveira

vive explorando seus irmios das tribos Bananal e tpegui no

contente com sua vida. Ele não estâ desejo~o, digamos,

ter televisio - isto nio interessa ao Tndio, assim como

de
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o SR. DEPUTADO WALTER DE CASTRO - Disse V.

indiretamente. Por exemplo, se se oferecem certos instrume!

tos que supõem um estilo de comportamento, jã se estã imp01

do esse comportamento pela facilidade de oferecer esses in!

trumentos. Entio, acho que deverfamos ser mdito ~autelosos.

Revma. que o índio estã satisfeito na sua condição de índio.

Acredito. Mas, pelo depoimento de fndios de Dourados - aliã~

conheço a região e os índios - eles nio estão satisfritos" A

tribo fica a 5 quilômetros da cidade. No último recesso, P!s

sei por Dourados e visitei a Câmara de Vereadores, na parte

Estados Unidos. Ali jã existe uma total troca de bens, mas

há valores que eles preservam. Notei, por exemplo, que, em

toda a região - e foi uma medida bastante inteligente das au

toridades - as construções, mesr.o das cidades, respeitam as

linhas fundamentais da arquitetura indí~ena. r interessante

isto. Não se permi.e, naquelas cidad~s vizinhas, a constr~

ção de um arranha-ceu, e mesmo as linhas estruturais arquit~

tônicas provêm da civilização ~ndi~ena. Então hã certos V!

lores que são autinticos, verdadeiros. Por isso, acho que a

integração deve ser um pOlito final, de termo, mas no caminho

espontânpo. Nunca se deve exercer qualquer pressão, mesmo

Indireta, porque, às ve7.es; não se faz press~o direta, mas

V.

nos

proposta

do. De sorte que quero apelar a V. Exa. para que ndo

ço Dom Cândido Padin, que traz, de imedia:o, urua

que me pareceu altamente significativa. Dom Cindido,

desarr.pare, daqui por diante, e nos traga sua cooperação, r.!!,

pito, agora essencial. O quarto inscrito e o ilustre Deput!

do Lauro Rodrigues.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Permita-me,

Sr. Presidente, que eu registre este dia como de grande di~

nificaçno para mim, por três razões fundamentais. Primeiro,

porque, em 1971, motivado pelas noticias, especialmente da

imprensa estrangeira, de que no Brasil se praticava a chaci

na de índios, apresen.ei a esta Casa um projeto de lei, pr~

tendendo realizar no Brasil, mais especificamente em Bras!

lia, um encontro de representantes de todas as tl'ibos aborI

genes do mundo ocidenta1.· Assim, promovendo o congraçamento

de todos, mediante a disput~ de uma olimpíada, com exposiçio

de instrumental artesanaT, canções, coreografia, teríamos
oportunidade de conhecer melhor o problema e de levar a ror!

sagem de entendimento do brasileiro_ aos povos primitivos. L!

ment~velment~, minha nroposirão foi derruhada.. Venho hoje a

esta Comlssio, o que constltui o segundo grande motivo de roi

nha satisfação, porque me reencontro com os meus ideais de

servir ã causa do indio. O terceiro motivo e o seguinte: ou

atendet'da tarde. Os Vereadores estavam cotizando-se para

Interior, com intenção de verificar a possibilidade de inte

graçio, de emancip~ção daquel~s índios, os próprios chefes

às necessidades relativas a material escolar - cadernos e lã

pis - da ~scola do Posto Indígena de Dourados. Em Aquidau!

na, quando o Presidente Gei~el lã esteve, hã três ou quatro

meses - se não me falha a memôria - a convite do Ministro do

Porque acho que eles estão viiendo na dependência desses reus

irmãos. Haja vista o caso do V~reador qlle virã depor nesta

Comissãú. Mas aqui enc~rrO, a.radecendo a V. Revma. e ~e!

firmando tudo o qu~ disse Rr início das minhas palavras.

Por quê?

t~

rem~

povos

das as tribos, que povoaram o mundo do passado e que

primitivcs~ Por ar se vi ~ necessidade ne que o branco

arco, da flecha e da bórduna. Quem semeou a necessidade de~

se instrume~tal? Na misica, os instru~entos de p~rcussão

nescem no mundo contemporânefl, têm traços comuns extl-aordl.

nirios: no instrumental de guerra, todos eles se servem do

tribos primitivas, dos pig~eus aos xavantes, os homens de t~

Revma., na a~ertura do seu pronunciamento, aludiu ao horue.

como criatura feitR i semelhança de Deus e posta no jardim

do rden. Trouxe-me a certeza de que o homrm e um elenerto

de comunidade universal, e veja a singularidade disso: fuSi~

do, ate, às questões de g~netica, de bio:ipo, veja que as

são os mesmos em todos os Contincnte~ e em todos osme

que

o SR. DEPOE~rE (Dom Cindido Padin) - Se

permite completar minha re.~n'ta, .c~~ que o aspecto

se colocaram centra o Presidente da República.

retamente desses resultados, nio pode aplicã-los com liberd~

de. r o caso da escola. Se ele pudesse explorar, pela sua

iniciativa e com seus resultados. 3S riquezas da natureza da

quela região, ele teria recursos para pagar a escola.

O SR. PRESiDENTF.(Deputado I~r~e, Dias Novaes)

esta Presidência recebe a sua participação nos nossos trena

lhos. Percebemos agora, em face da sua colaboração, como

ela se tornolf indispensável, porque V. Exa. prOVeM exataPle!

te de uma região onde esse problema se mostra ainda mais ag~

V. Exa. apontou, i~to e, d necessidade de certos meios quP

eles tin provem exõtamente.de uma integração inCOMpleta. Foi

uma integração parcial, no caso, a escola, mas- esta intcq:-i

çio não foi acompanhada di liberdade de gerir economicamente
a sua ãrea. O Estatuto do Indio estabelece a gerência das

rendas do 'patrim5nio indígena pela ~UNAI. Ora. Quanto ãs ma

deiras. por exemplo. ~u~ ~;n cDrtpd~~, o 'ndio nio rlisnôe di

hora

de que V. Revwa. falou queix!va-se das d~rrubaclas. Isto si~

nifica que ll1e cstiio subtraindo o f~lemcnto que l~e propicia

a al imentação atraves da caça, da pesca. do fruto, das raI

zes. E depois vamos e~contrar o p!orunciamento do ir.dio bE

roro, muito prlmirio na sua abertura, porque se queixa asp!

cialmente de que nno COMe â hora certa e não dorme ã

nha constiência de que o rndio i u. ho~em e passe a conviY~r

com ele. facilitõndo-lhe os meios de acesso ã cultura mer~!

na. Isso, entre nõs, embc.ra os eSfOl"çOS co G'overno, c]l<~ LE.

nhecer.lOS, não ter" sido possivel, porque algumas teorias nE,

vas cri~m dificuldade. [ntio. u que se vi? O 1ndio eaiovã

certa. Trata-se de imposição da civilização, porque o fndio

nunca teve hora para comer, nem para dormir. Gosto de caçar

e de pescar e tenho convivico com algUMas tribos brasileiras.

Sabemos, 001:1 Cândido, da extraordinãl"ia contribuição da 19r!

ja na conquista das tribos dos povos primitivos. Eu poderia

reportar-me ate a UMa das fig~ras mãximas da tradiçio rio-

agradoDeputado Walter de Castro, V. Exa. não sabe com que
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há pouco, )sto é, nós, civilizados, supomos ínterpreta~ bem

as necessiaades dos índios e, depois que começanos a ter co~

tatos mais diretos COM essas populações, acabamos reconhece~

grandense, que i Sepe-Tiraju, indio qU& dirigiu a Gowes Fre!

te de Andrade aquela extraordinãria sentença às margens do

Jacu;, quando foi prisioneiro das tropas portuguesas: "Coigo

ogoreco iara" - "Esta terra tambim tem o seu Senhor". Era o do humildemente que as nossas suposições nem sempre são as

primeiro grito de nacionaliswo que se ouvia na chão nacional.

Sepe, de tão grande, de tão extrao'rdinãrio chegou a se con~

mais verdadeiras. Por isso, creio que precisamos Jnverterum

pouco o caminho e dar maior importãncia, pelo menos inicial

tituir em santo - e o unico santo que o Vaticano ainda não me~te; â expressão das pr&prias populações indigenas, pr.2,

aprovou. A unica Igreja que o tem como san~o e a Igreja do curando conhecer suas aspirações e oferecer-lhes condições

ção tão grande na luta pela integração desses povos ã comunl

her&ico que, assassinado por Menezes na Batalha de Caiguate,

em 1742, subiu aos ceus no lombo do seu cavalo tordilho, diz

Rio Grande, a Igreja de São Sepe, numa homenagem ao

a lenda. Ora, se a Igreja, Dom Cândido, tem urna

;ndio

contribui

de autonomia. Parece-me que este e um dos pontos fundame.!!,

tais. Esqueci-me de dizer que o pr&prio Conefl'io Vatiçano II

tem um documento dedicado especialmente às Missões. Os t1t~

los dos documentos do Concilio são em Latim. Chama-se o d.2,

cumento "Ad Gentes·, que traça as normas gerai5, mas basta!

o SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - A prime!

ra pergunta que V. Exa. faz pode ser respondida com relativa

problemãticas que afifgem~ atraves dos tempos, as comanHo!!.

des indigenas, as quais, de certa forma, maculam o conceito

de civiltzado de que o b~anco desfruta? Segunda pergunt~:

o Vaticano tem algum õrg30 de controle da ação da Igreja no

campo das lIissões, no n.undo? Recebe. relatórios e tem .est,!!"

dos a respelto do problema aos gentios nos diferentes Co~L!

nentes? São estas duas indagações que deixo à consideração

de V. Revma.

r~lação às populações indígenas. Esse documento e bastante

universal e, então, tem de sofrer a~ adaptações regionais,que

estão sendo feitas progreisivamente. Na Kf;ica. sei que j~

houve tambem virios encontros regionais. A Kfrica e ~uito

diferente da AmiricB Latina, Se ji a Amerlca Latiria nãa e
uma America Latina idinticr, na Kfrica, muito mais, hâ uma

multiplicidade de situações. Entio, ai tambem houve alguns
encontros regionais que tentaram fazer essa reavaliação. E

jã hã, inclusive, algumas experiencias nesse sentido. A o~

tra pergunta de,V. Exa. e sobre o acompanhamento que a Santa

dade religiosa e à civiiização conte~pcrãnea, ela não

por acaso, para nos 'socorrer, um estudo avançddo quanto

tem,

às

te gerais, sobre a atuação da Igreja, no momento atual,

Se faz dessas sitUações? Existe c que correspo~deria.

em

n~s

facilidade. Pelo menos pelo que conheço aqui, na America formas civis de gaverno, aos ministerios. Hã, na Santa sê,

Latina, a Igreja tem cuidado não só de elaborar alguns te~ as chamadas congregações, e cada qual e um ministério para

tos, mas. principalMente, de convocar pessoas representatiws

que estão vivendo essa problemâtica, principalmente tratando

Vaticano fI constituiu um momento de sincera revisão das for

mas pastorais de atuação da Igreja. Reconhecemos que, de

vez em quando, ê preciso parar para refletir sobre aqUilo

que se fa~ para ver se ainda esti pcrfeitamen~e adequado aos

fins, aos principias e tambem à realidade na qual se atua.

A partir do Vaticano 11. no caso do Conselho Episcopal Lat!

no-Americano - CELAM - realizaram-se virias encontros, dos

dela, para rever as fOrmas ~e atuação da Igreja.

bem que, para a Igreja Católica, a realização do

Todos s~

Concilio

determinado assunto. Existe a Congregação para a Evangeliz~

ção dos ~ovos, que se chamava antigamente Congregação de Pr.2,

pagação da Fe. O terno agora F Mais adequado, porque fala

em evangelização. Aliãs, o Presidente dessa congregação é

um brasileiro. o antigo Arcebispo de são Paulo, Cardeal D.

Agnelo Rossi. que foi escolhido pelo Papa justamente para

representar o Terceiro Mundo como dirigente desse órgão, que

deve olhar principalmente para situações originais das no~

sas populações indigenas. Claro que esse &rgão recebe infor

mações e relat&rios e, alem disso, tem tido contatos com si

tuações bastante concretas. Reconheço que, do ponto de vis

ve, certa dificulddlle, porque o Brasil, por exemplo, não e1

administrativa diferente de outras regiões, onde ainda as P.2,

pulaç~es católicas são minoritãrias. E temos, assim, gros-

~~' diferenças entre América Latina e Kfrica: na pr!

melra, hã grande maioria de católicos, onde, portanto, se

considera que a Igreja jã e$~ã lnstituida, jã estâ inteir~

mente organizada; na segunda, a religião 'cat&l ica é minori

tãria na grande maioria âos paises, o~de, portanto, não estã

totalmente inserida. Entã~, do ponto de vista mesmo 3d"lnis
trativo, na Sdnta Se hi diferentes dlcastirios para essas s!

tuações. Este é um ponto que acho que deve ser revisto, p!

dependênci a

dual~dade,

tradicional

inclusira trazer um pouca ne homogeneidade. Tem trazido,

ta administrativo, ainda hã, na Santa sê, certa

isto é, certas regiões do mundo, porque jã são

mente de grande maioria católica. gozam de uma

quais, resultaram alguns documentos. Tenho aqui o primeiro

documento que resultou da atuação do CEL~tl, justamente sobre

a Pastoral nas Mlss~es da Anirica-Latina. E o documento nQ

5 da coleção de estudos do tELAM. Esse documento ê bastante,
significativo e realmente faz uma sincera. revisão, inclusive

reconhecendo aquilo que jã tive ocasião de dizer aqui, Isto

e,que a Igreja tem ta~l!lêm aoS suas falhas e teve, historir~

mente, muitas conivenclas, digamos assiw, com a atuação de
civilizaç5es e regime, governos, prln~lpalmente reinados na

epoca coJonial. Então, este e um éocumento ficl1 de ser en

contrado c evldentenente pode aJudar a fazer essa' reflexão.

AleM disso. justamente uma das finalidades do CIMI i a de,

aos poucos, mas com bastante discriçeo, tentar elaborar a1g~

ma coisa nesse sentido. No entanto, acredito que i difici1

dar una palavra rea1mc~te definitiva, pela razio que apont.i
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tã ligado diretamente ã Congrcgaçdo de Evangelização dos Po te notar que os contatos que tim sido aprofundados com os in

vos, mas sim ã dos Bispos. Portanto - digamos aSSlm - a dias e princlp~lmpntp 05 estudos d~tropo15gicos e relt gi!!.

jã

sos que t~", siút> íeiLos têm reveiado, em mUltas casos, o en

contro de elementos da reve1a~ão cristã misturados com as

tradições !ndigonas. Eu lembraria um desses elementos. veri

preocupação pela situação indígena não ê tão grande como a

preocupação pelos povos primitivos de nações da ~frica e de

outros paises. De qualquer maneira, o certo e que hoje

existem 5rgios regionais - tipo CELAM e outros organismos

que procuram exatamente fazer a adaptação dos princípios ge

ficado nes Dorulações indígenas do Brasil, que ~uerdam

idiia do úil~vio. E hi outros elementos que poderiamos

a

ca

Então,

o que, mais ou menos, eu quis apontar aqui.

o SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Estou satis

temos, absolutamente, a ilusão de pensar que a Igreja jã es

teja capacitada para resolver totalmente o problema indi

gena, Estamos pelo menos vendo as pistas de trabalho. Foi

jã

que pode significar um enriquecimento das suas culturas com

elementos da revelaçio do Antigo Testamento e do Novo, possi

velmente. Então esse i um primeiro elemento. O segundo ele

passou por essas ponulações. Ji não vou aludir a todas aqu~

las teorias que falam dos traslados tão longínquos que se e"

tabeleceram de continente a continente nessas populações, o

sadas, algum contato e algUM elemento evangelizador que

recterizar. Isso mostra que houvc, geraç5ds e gerdç~es pa!

da

não

niricos do Concilio ã realidade regional e local.

verifica-se, cada vez mais, o crescimento da atuação

Igreja nessas realidades. Estamos longe da perfeição;

zes, assuma a Presidêncla dos trabalhos, a fim de que eu PO!

sa, por minha vez, argOir S. Exa. Revma.

feito. Muito agradecido.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias Novaes)

Ao te~po em que cumprime~to o Deputado Lauro Rodrigues pelo

seu ingresso tio promis~o. nesta Comissio, convido-o tambim

tender o cristianismo na sua di~ensio realmente u~iversal,i!

to i, para nossa visão cristi, como procurei expor inicial

mente, toda a criação ji esti colocada na dimensio da rede!

çio em Cristo. ConseqUentemente, os verdadeiros valores hu

para que, pela primeira .ez, e espero que repita muitas '1e

mento importante, que consta especialmente do documento

Vaticln~ 11 sobre a eção nissioniria, i que n5s devemos

manos estão incluidos na mensageM da redenção. Por

do

en

isso,

O SR. PRESI~ENTE (Deputado Lauro Rodr1gue,) - diz o documento do Vaticano 11 que os missionirios, 00 se c~

Com a palavra o Deputado Israel Dias Novaes. locarem em contatu com essas ~opulações, vão descoorir nos

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - D. Cândi

do Padin, em primeiro lugar, quero dizer da riqueza de SUqe!

tões que o seu ~epoimento :rou~e a esta Cornis~ão. Todos os

Deputados irTamos muito longe se tentissemos formular comen

tãrios ã margem dos seus conceitos, de tal maneira são eles

seus valores sementes do E\aRgelho, seMentes da palavra de

Deus, quer dizer, germes, que estão em germe. Pcr isso mes

tan

to pxce~siva roa ~entidú dé o •• ,

talvpz a ação d~ evanga1izaçdo dos missionãlios foi um

valores \erdaaeiros. 1uer dizer, não deve haver ~ e nessa
ponto reconheço, como V, Exa. disse, que em outras ipocas

mo a recomenddçãf\ e rje rcsi'e~i 1.0 a e~5as sementas, a esses

A mim me ocorre~ algumas dITvidas deles decorricos em si.

A Igreja, creio que atraves

rentes, que peço a V. Exa. oue esclareça, Em primeiro

gar, sobre o papel da Igrej~.

1u o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES - Desfigur!.

dora,

nares.

que qualquer atitude que con~iderames de evange1i:ação, iSTO

o SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - lealme.!!.

que

ren.!

ação

o SR. DEPOENTE (DOM Cândido Padin) - Exato,

•Diria assim de um zelo demasiado. Querendo of!reconheço,

recer a di~nn~ir etprna, divina da metsaperu do Evanyelho,não

viam que i~so estala desfiguran~o a criatura humana ali exi!

tenre. Reconheço isso e os prôprios documentos da Igreja re

conhecem tambêm. Por isso SI: faz a ravisão, justamente. E.!!.

tão, hoje hã uma preocupação Muito grande com assa caracteri

zação dos verdadeiros valores humanos e com a preservação de2

ses valores, Dai e que a ação missionãria, hoje, não i, inl

cialmente, de substituição,de modo nenhum. Aliãs, nUnc~ d~

ve ser de substituição. Deve ier simplesmente um despertar

do indígena para esses valores que podem, aos poucos, pernl

tir-lhe um comp1e~ento de valores, que i a Mensagem cristã.

A Mensagem do cristianismo n30 vem substituir os valores hu-

manos, de modo nenhum; ela apenas complata esses

faz com que eles cheguem ao se~ ipice, mas nunca substitui.!!.

talvez o CINI, por exemplo, no Brasil, Rio esteja slndo bpn

do, nunca e1imindndo os valores verdadeiros. Então,

mente, hi uma modlficação de comportamento, hoje, da

missioniriB, n~o h3 d~vida alguma. E ê por isso Mesmo

a

.
1 n

fazendo

valores.

realmente

truir uma nação, o primeiro passo i abalar-lhe os

dos sa1esianos, em especial na Amazônia, dedicava-se ã evan

gelização dos silvícolas. Ora, acredito que, para se des

Igreja, como di5se, a partir do Vaticano lI, estã

Então, os valores religiosos dos indios brasileiros eram das

moralizados pela ação dos padres missionirios. ~ergunto se

permanece essa tendência catõlica de "esclarecer" os' índl0s

quanto ã veracidade da sua fi, alterando-lhes as idiias mil e

te, este e um ponto bastante importante na revisão que

~, de annncio do Evangelho, s~ja uma total destruiçio do

Cuidado, porque, ã primeira vista, PQde parecer

dia. Este seria o primeiro ~onto. O segundo ponto i, dig!

mos assim, a forma rleer.ercer a evangelização. r interessa~

na sua atuaçio. E jã hi conc1us5es muito precisas quanto a

uma revisão de atitudes, sem dGvidd nenhu@a, Esse documento

jã coloca o problema apontado por V. Exa. Na verdade, o prf'.

blema deve ser analisado com bastante cuidadq e prof6ndidad~
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cOl~prcen~idcu Just~rente·porque el~ cstã sendo ~oarente :orl

~srl revlsio da Igreja, ele psti cxl~lndo mUlto ~ais o rcs

v SR. DEPOEhiE (Dom Cindido Padin) - Exato.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Estã para

dentes. r Isso?

samente minoritãria, suj~ita, portanto, historicamente,

extinçio, de parte da raça majoritãria e de interesses

peito aos valor~s clllttlt';j.1S dos indígenas, e issrl croca \1i1:1

mentalidade que viu a Igreja ati hoje olhando s5 para o dS

pecto catequiti~o, para o aspecto~ digamos, sacramental - ba

tismo e outras coisas - não é? Encão, isso choca multa uen-

acabar por quê? Porque ê ura raçi minoritiria, escanda l~

ã

cal.:!.

Igreja. E V. Exas. sabem muito bem que isso, infelizmente,

te. Dizem que o CIn! nio estã respeitando a tradição da o SR. DEPOENTE (Oom Cindido Padln) - Sim.

O SR, DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O numero

tem-se revelado at~ um ponto critico disciplinar. Exist~ de índios varia oe acordo com o antrop510go que depõe. Um

um bispo Internacionalmente conhecido, Monsenhor Lefêbvre,

que estã contestando justamente essa atualização da Igreja.

antropólogo chega a calcular entre 60 e 80 mil, outro antr~

p5logo estima entre 180 e 220 mil. Ora, sio 120 milhões de

Então, nio ã de se admirar que haja tambew fora da Igrej a raças outras e de outro estigio civilizatõrio e que estio

em guerra natural, porque o indio se antepõe ao processo ci

vilizatõrio capitalista. Nio ê isso?

O SR. DEPOEnTE (Dom Cindido Padin) - Sim, se

bem que, nessa tent'ativa de levantamento das populações Indi.

genas, pode haver diferentes criterioso Pode haver'o critE

rio de enumerar es~ritamente os que estio ainda no aldeame~

to e que estio conservando totalmente as suas características

e outros que jã preferira~ sair e estio por aí, ao redDr das

muito mais pessoas que achem estranha essa nova atitude que

reconhece multo mais o ponto de partida, que é próprio VI

lor do homem.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então, a

Igreja deixa de ser, nesse capitulo, uma entidade de preg!

çio religiosa para ser, digamos, de pregaçio fllosõfica.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Nio, pe~

dão. Acho que ela continua a ser de pregaçio religiosa, ap~

nas esclarecendo que os valores religiosos supõem os valores cidades, jã se beneficiando de certas situações vantajosas

humanos, e nio os substituem.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então, ~e

etc. Entio, conformp se considera uma ou outra enumeração,

pode haver variação. N~o tenho dados para precisar.

das missões, Isto i, as missões tomando o partido dos índios,

seria ficar ao lado dos indios, totalmente, tentando desve~

dar-lhes o sentimento profundo, as reivindicações autp.nticns.

seja garantir a pessoa como ela ê.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Exatame~

ie, esse e o sentido, e que ela evolua para o conheclwentoda

revelação.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS nOVAES - O papel

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -

bem, isso e importante e.signltica, em primeiro lugar,

Muiio o indio, em primeiro lugar, deseja ser mantido no seu

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Exatame~

a Igreja se incorpora ao índio.

O ~R. DEPOENTE (Dom Cindido Padin) - Sim; nel
se 'Sentido, sim.

o SR. DEPOENTE (Dom Cindido Padin) - Certo.

O SR. DEPUTADO ISRftEL DIAS NOVAES - Esta e a

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -

ra-se ao indlo.

IncorpE.
sua relvindicdçio fundamental.

O SR. DEPOENIE (Dom Cindido Padin) - Sem

vida.

dli

te.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então, d

Igreja toma o partido do indio •••

O SR. DEPOENTE (Dom Cindido Padin) - Sem duv.:!.

da.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - ••• no se~

tido de garantir-lhe os girei tos que ele tem e que reivlnd.:!.

ca.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Exatame~

te.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DJAS NOVAES - Então,

Igreja encarna o indio.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Sem dúvi

da, e o nosso desejo.

O SR. DEPUTADO ISRAFL DIAS NOVAES -

que essa é a questão-fulcro. O fulcro de toda a ~uestio se

ria isso, porque, n~ verdade, o Tndio cujo depoimento V.Exa.

leu disse multo bem quP. o índio estã para acabar.

O SR. DErUT~DO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas essa

reivlndicaçio funda~ental entr; en choque com a política de

senvolvimentista da naçio branca dominante, sobretudo agora.

Entio, o indio, na verdade, como de~õs com muita lucidez o

cliudio, creio, percebe que tem que ser esmagado.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Ele inc~

moda.

O SR. DEPUTADO· ISRAEL DI~S NOVAES - Pois e,
ele incomoda porque tem, apenas, como uma permanência dos

seus valores, da sua vida, uma gula de ocupação e de desfr~

te. Então, ele estã condenado. As mis.ões tentam sustentar

o indio nesse habitat e com esses costumes, mas elas sio il~

gai s.

O SR. DEPOENTE (Dom Cindido Padin) - Relativ~

mente.

O SR. DEPUT~DO ISRAEL DI~5 NOVAES - Elas são

ilegai~, pelo seguinte: eu tive a cautela de ler outro dia,

o Estatuto do Tndio. A missão não estã capitulada no Estat~
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o SR. OEPUTAOfl ISRIIFI. DIIIS NOVAES - Não inte

to do Indio. Ela e uma te~ceira força intrometida. Se odo

me engano, o último princí~io de lei e~tabelecide a resp~ito

Entio, seria a lei vigente ainda hoje, se nio tivBSil sobr~

vindo o Estatuto do Indio, de 1971, dec~etado pelo °r~siden

te Medici.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS nOVAES - Sim, e i

lei ordinãria. Mas e lei ordinãria por quê? Porque se ref~

re apenas a uma categoria racial minoritãria. Então, o que

acontece? TenLo a impressio de que temos que, nesse capít!

lo, rever, atualizar e verificar a legalidade da vigincia da

o SR. DEPOENTE (Dom ~ândido Padin) - Exato.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Outro dia

pergunte1 a um ilustre depoente ligado i FunAI se niG haVia

possibilidade de um entendimento. Porque nós, políticos, s!

bemos que sempre e possível um entendimento.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Claro.

° SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E sõ o e~

tendimento resolve. O desentendimento prejudica de toda ~1

neira os litigantes. Então, perguntei se havia possibilid~

de de um acerto entre a FUrtAI e o CIMI, ã maneira do Burri

nho de Buridã, para que os dois fossem tratar do assunto jU!

tos, Ele disse: "Não e possível, nio nos interpssa. u °CIHt

por sua vez, tem sido tambem um pouquinho infenso a esse en

tendimento com a FUrtAI, porque sente que ela representa in

tervenção bl'anca no mundo indígena. Estã certo?

O SR. DEPOEHTE (Dom Cãndido Panin) - Sim.

O SR. DEPUiADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então, se

representa a intervenção branca no mundo indígena, colide

com os prop6sitos determinantes da ação do CIMI. E~tão, nãG

se pode, na verdade, conciliar os opostos. Porque sdo opo~

tos. A FUNAI esti li intervindo e tutelando. E, a propõsi

to, eu tenho uma declaração genial - e quando eu digo genial

ê no sentido de esclarccedor~ - do Sr, Ministro Rangel Reis.

lei Washisgton Luiz, porque a FUNAI se recusa a conversar

sequer com o CIMI, porque nio lhe reconhece a legalidade. E,

de certa forma, ela encontra juristas que defendem essa te

se. Se o Presidente Medici, pm 1971, resolveu disclplir.r

o Mundo indígena e nio capitulou no seu documento-as mt~

sões, significa que ele não lhes deu direito de intromissão

no assunto. Como advogado, eu defenderia a sua tese, enio

a tese da PUNAI, porque acho que, se ela nio foi exprcssamc!!

te revogada, subsiste.
~

Hashi nll.das missões data de 1928,- e o f 01 pelo Presidente

ton Luiz.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Vetados.

O SR. DEPOENTE (Dom Cendido Padin) - Vetados

pelo Presidente, isto e, o art. 29. parãgrafo unico, dizia

o seguinte: u~ reconhecido às missões religiosas e cientifi

cas o direito de prestar ao índio e às comunidades indígenas

serviços de natureza assistencial, respeitadas a legislação

e~ vigo~ e a orientação do 6rgio competente: Veja que o

texto era bastante sõbrio e objetivo. Não retirava a fisca

lização do õrgão COMpetente. Art. 64. parãgrafo unico: "Fi

ca autorizada a prestação de serviços aos índios, sem fins

lucrativos, por entidades religiosas, científicas e fi1antrõ

picas.· Esse e o caput do artigo. E o parãgrafo único: liA

assistência de qualquer natureza prestada aos silvícolas,por

entidades públicas ou privadas. inclusive religiosas e fi

lantrõpicas. deve levar em conta os princípios dessa lei,bcm

como a orientação do 6rgão de assist~ncia ao indio·. Bem,

esses textos foram vetados, logo não existem.

O SR. DEPOENTE (Oom Cândido Padin) - Pe~dão,

eu divergiria um pouco de V. Exa., pelo seguinte: na lei, no

Estatuto do'Indio. houve artigos vetados. e foram especific!

Ilente esses.

O SR. DEPQENTE (Dom Cândido Padin) - Não exi~

tem. Ora, se nio existem, a Lei de Wnshington Luiz nio foi

revogada. Pel'mita-me le.r o texto?

o SR. DEPOENTE (Dom Cindido Padin) - E~ato.

O SR. DEPUTADO tSRA(l DIAS NOVAES - Exato?

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Exato.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Pois é.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Claro.

o SR. DEPOENTE (Dom Cândido ~adin) - Diz o se

guinte: "~ livre ~ iniciativd narticular da catequese r~li

giosa, sem prejuízo da fiscalização do inspetor competente ~

tudo que se refira aos irrteresses do índio." Ora, se a lei,

o Estatuto do Indio, omitiu qualquer referi,ncia ã atuação

das entidades religiosas, filantrópicas ou cientificas não

hi texto que proíba. E hã esse texto ant~rior •••

° SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Essa in

terpretaçio de V. Sa. e lato se~su. r como se um princTpio

de lei ordinãria tentasse prevalecer sobre uma constituiç~a

superveniente, porque o Estatuto do Indio pretende ser

constituição do índio.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - nas

lei ordinãria.

O Sr. lIinistro Ranael Reis t",rn ur.la virtude: ele €rra t; pl'~

clama o seu erro. Isso e inestigivel. Outro dia, ele errou

e proclamou o seu erro, óizendo que e1e admitia que o índ~o

emancipado tivesse a propr~ed!de do seu terreno, mas que ele

não cons idera'{;' npnhUM incHo, '~o Brasil, cI,paz de ãssL.pdr
responsabilidades ppl~ propriedade do seu terreno. Entio,vi

V. Exa. a comoletü ~mpossibilidadc, ate fi1osõfíca, destd p~

sição. Ele admite qL.e se emancipe; emancipando, p0de ser

proprietãrio, mas nenhum emancipado tem a sufieir.nte maturi.

dade para responder pelo acontecimento. Isto toi declarado

pelo "inlstro, e eu li. Agora, faço UMa pergunta a V. EX4.

Acho importantJssl.o saber a esse respeito. Eu sou modesto

para achar que isso interessa aos outros. Has eu quero per

guntar se também nne existe uma conspiração da sociedade b~~

ca capitalista, em face das iMposições que ela sofre - veja

bem, em face das imposições que ele sofre - no sentido de
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tais do homem - temos que chegar ao r~conh~cimento do~ direi

tos prõprios das comunidades indigenas.

manter a ~ociedade, a comunidade indTgena num grau inferior

de cultura, de maneira a não poder reivindicar os seus direi

tos.

O SR. DEPUTACO ISRAEL DIAS NOVAES - o ilustre

Deputado Walter de Castro lembrou a condição do indio Jair

de Oliveira. Na verdade, ele não e UM ,'epresentante dos iE.

dias, ...

D SR. DEPUTADO ISRAEL DI~S NOVAES - Do concei

to de tutela. Mas é claro ~ue esse cidadão ~ citado no Bt~

s11 inteiro COI~O oxemplo de pregresso indTgena. No entanto,
ele não e mais indio.

O SR. DEPOENTE (Dom Cindido Pad;n) - Exato.

se

res i!,

torna

Tndio consciência dos seus direitos. Portanto, o indio

torna um resistente. E sendo um resistente aqui, ele

te. Ele resiste ã invasão do progresso branco e se

incômodo.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Exatamen

por mais primitivo que o indio seja, ele "nO é inculto, mas

tem uma outra cultura. <Não e fsso?

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Exato.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Dai. a

proibição das assembléias, porque a Qissão também é uma in

trometida. O ideal seria que o indio, por si, resolvesse os

seus problemas. Ele não tem condição. Não tendo condição,

ele, na menor clas inspirações~ é proibido de exercitá-las.

Quando quer se reunir ~ assembléia, a FUMAI proibe. V.Exa.

disse muito beM que n5s ron3ideramos o Tndio primitivo e,

portanto, a este prp.texto exercitamos sobre ele a nossa tut~

la; exercit~ndo ~ nossa t~tela. nós os pomos ã nossa mercê;

ã mercê dos nossos intere~ses. Este é o fundamento da tut~

la, nio é verdade?

O SR, DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Certo.

O SR. DEPDTADO ISRAEL DIAS MOVAES - Agora

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Exatamen

te.

o SR. DE)'IlTAlJO AIRTON SOARES - Permite Uõ'l

te.

O SR, DEPUTADO ISRAEL DI~S NOVAES - Agora,

n5s insistt~os em cham~-lo de inculto porque ele não usa o

abeced~rio, e outras coisas: ele não vê televisão, ele nio

admira o Chacrinha. (Risos) Então, feito isto, se eles se

reunirem, aquela soma de conceitos primitivos, mas que for

mam u~a civilização, pode dar a eles uma coe$ão que rqmpli

que a invasão.

que ocorreu nos Estados Unidos.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O que ocor

reu nos Estados Unidos. Entio o que choca na conduta da

FUNAI e, na verdade, este espirito liberticida de impedir as

assembleias. E eles se reunindo eM assembléia fogem ã tu"!

la exercitada pela FUNAI, porque a FUMAI e o 5rgão incumbido

da tutela. Agora, a tutela pode levar i emancipação. Mas

para haver emancipação, que significaria mudar de categoria

no Cõdigo Civil, segundo o Ministro, não há con~ições ainda.

N5s, aqui, na Comissão, começamos a ficar afordoados, Rev~

rendíssima.

O SR. DEPUTADO ISRAEt DIAS MO~AES - As inv!

sões e as destruiç5es.

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Foi o

funda~,en- se formos sinceros nesta afirmaçio dos direitos

o SR. DEPOENTE (Dom Cindido Padin) - Bem, eu

nio entraria, é claro, numd anilise das intenções subjct!

vas, mas, desde o mOPlento em que a sociedade circundante,rh2

mamos assiM, reLonheça os valores pr5prios das populaç5es in

dTgenas, cabepia a esta populaçio indigena estabelecer as

normas da sua pr5pria convivência e, eventualmente, julgar

da 0pol'tunidade, da conveniénLia de passar a aceitar as no!.

mas pr5prias da nossa socipdade. Eu sei que, sem dfivida, hi

interesses. do ponto de vista econ5mico, da sociedade civi'i

zada para ocupar as terras indfqenas. Mal estp ~ que seri~

a meu ver, o ponto de sinceridade, de coerência ~'nima, que

deveria ser definido da nossa parte. Isto é, se realmente

reconhecemos que a criatur. humana tem direitos fdndamehtais

O SR. DEPOENTE (Dom Cândido Padin) - Não é T}t

presentativo mais.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - ••• ele é

um indio transplantado e assalariado. Entio, o que acontece?

Ele é um quinta coluna - para usar uma expressão revogada

ele é um quinta coluna, E com isso nõs vamos aperrei-lo ~

qui. E conto COM V. Exa. Mas, veja bem: nos Estados Unidos,

por exemp10, existe um cu1tivamento da raça indioena. de ma

neira a ela se projetar na sociedade branca através de el!

mentas que vão atuar na nova socjedade. Eu cito o mais c~

nhecido dos indios norte-americanos: Sam Peckinpah. t o

maior diretor de cinema do mundo, hoje, talvez. r. índio p~

ro. E, no entanto, ele encontrou meios de ascençio na soei!

dade branca, de maneira a 1~ fazer-se pcrta-\Ol das reivindi

cações da sua raça original, Aqui, um pobre diabo che~a

Vereador em Aquidauana e 5- desliga; ele passa a integrar a

nova sociedade. Então, p.l~ é um traidor étnico.

O SR. DEPOrKTE (Dem Cindido Padin) - Nio seri

isso decorrência justamente do conceito de tutela?

o SR. n~PUTA~O ISn~EL DIAS NOVAES - N~o c

mais. Ele abandonou os seus valores. Agora, onde é que o

CIMI colide com as outras entidades? Colide. a meo ver,qua~

do, tentando preservar os valores do 'ndio, defende-lo na

sua condição indigena, vai incluir o habitat c, portanto, os

terre:\os oJde os tn~iQs se sit~ar. Or~1 se f~7 issn~ d~ 30

aparte? ~ um aparte para f~carmos mais atordoados ai no".

Quando a FUNAI tran5fer~ uma re~erva indTgena, afasta os

índios de uma determinada ~rea, alegando, por exemplo, o ca

so de uma estrada oue passe por uma determinada ~rea. Entio

aqueTa ãrea fica muito vuinerãveT ã civilização, entre a!,

pas. "broanca"•. O que faz a FUNAI? O Dr. Orlanllo Vilas
~
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Boas aqui disse que e incumbido de proteger o índio, de retl

rãTlo daquela região, para que ele nãc seja atingido. Nessa

hora, B FUNA! diz que retira o índio da região porque ela

não pode proibir o índio de, por exemplo, freqOentar os bot~

quins de beira de estradas, as ãreas de prostituição etc,

porque o índio é livre. Ela argumenta assim. Para isso r~

região inexplorada, inacessível iquele a~anço da civilização.

Mas, quanto a reunião de índios, das vãrias tribos, ela tem

o poder de proibir que o índio se locomova livre~ente para se

reunir. Então ela faz exatamente isto: quando o índio está

sendo ameaçado e ela não pode conter aquela ameaça, retira

a reserva indígena daquele local e, então, evidentemente, e~

trega aquela ãrea para os demais interesses, e o transfere,

do com os seus valores. Dizer, por exemplo, que o indio 0;0

pode pcrd~r a tutclp Q ~er eMt~cipado porque ele nio tem UM

pela

A, FUNAI não se fez representar,quIE.

E não adianta a explicação de que não

Assembléia que vã decidir nossos interesses, entramos

genas do mundo inteiro.

do devia tê-lo feito.

foi convidada, porque n6s, quando não somos convidados nuna

estigio de civilização capaz de o tornar responsãvel, isto

propicia o jogo invasor da raça circundante, cómo V. Exa.

disse. Então, o nosso problema é este. Queremos que V.Exa.

nos ajude. E mais, lembramos que hã poucos dias houve, em

Barbados, na América Cent:'al - ;sto foi oublicar'o, I')as o ri"

feito dos jornais ê darem a notícia e não darem à inforrl~

ção - um_ reunião de etn5logos, antropSlogos e l'deres indi

r necessãrio um estatuto e~ que seja ouvido o índio e de acor

outl'atira, tira o índio daquela região e O leva para uma

ser o Parque ~acional do Xingu. E com isso, então, toda ~

quela ãrea onde o ;ndio podia ser atingido passa a ser do

Estado, que, por sua vez, devolve ao ;ndio, que, por sua vez,

distribui aos obtros interesses. Mas quando o índio quer SF

reunir, a FUNAI diz qJe não pode. Ai ela pode, sim, cercear

o direito de locomoção do índio.

O SR. DEPOENTE (Dom Cindido Padin) - Exatamen

janela. P~lo menos eu sempre fiz isto. Se vão decidir inte

resses meus e não me convidam, eu entro pela janela a ponta~

pé. Então, se a FUNAI não foi convidada, ela devia ter ido.

Isso não aceitamos como explicaçio. nas em compensação,seis

etnõlogos brasileiros avulsos - professores e antropõlogos,

li compareceram. rompar!c(ram e ouviram denGncias grdve. m~

e o confina em outro lugar apropriado, que se convencionou

tra a FURAI. Se a FUNAI estivesse li ela teria uma

oportunidade de se clefender c esclarecer tudo, de uma

grande

VE7

te. por toda•• ~d~ nio foi, t3~~rou ~ Congresso de Barbados. E

entidade supel"ior. E outra coisa, ReverendTssimo. Sou pc!!.

co viajar, mas em duas vlles, nestes Gltimos anos, em que

estive na EUI'opa, sõ ouvi d.uas notícias retel"entes ao Cl'n.n.

s5 duas. A primpil"a. so'bre o Esquadrâo da llUI"tc - retrcbs
muito grdnd~s dI' Vitimas e d~sassino~, vitiMas e tarra~CDS.

O SR. DEPUTADO AIIlTO:: SOAReS - Naquela oport.':!

nidade, ela não podia. são mais algumas contradiç5es que eu

somo às vãrias.

O SR, DEPOENTE (Dom Cindido Padin) - E claro.

O SR. GE~UiADO ISaAEl tIAS nJ~AeS - ~u li o

noticiãrio, esquemãtlco em excesso, da reuniio de que V.Exa.

aquele era um c~nsres&o ln~~~naL;onal, patrocinado por Ui'",

participou hã poucos dias, treio que em São Paulo, sobre, Em segundo lugar, o que eles. chamam de genoctdio inóigena.

·justamente, a natureza jurídica do Estatuto do !ndio e a ne

cessidade urgente de uma revisão, porque como esti, fulcrado

~m torno da tutela, o est3t~to condena o índio a :e~J~3~cccr&

o SR. DEPOEnTE {Dom Cindido Padin} - Exatame~

te.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Entio, R~

verendíssima, eu ia pedir a V. Exa., não s5 como seu amigo e

seu admirador, mas como'Presidente desta Cowissão, que V.Exa.

nos encaminhasse 05 relatõrios feitos nessa reunião. Porq~e

o que me impressiona muito, como Presidente eventual desta

Comissão, ê, digamos, a precariedade, a insustentabilidade

dos termos atuais do Estatuto do rndio, elaborado por um j~

rista branco que nunca viu um 'ndio vivo, e sem a anu;ncia

do indio. N5s poderíamos dizer que o índio é tutelado! E tu

telado, segundo o estatuto. Que o índio é menor! r menor Pi'.

ra 05 nossos olhos de civil~zados, de uma civilização dif~

rente. Há apenas uMa diferença de ótica. O índio, talvel 

talvez não - nos julga hárbaros e com razão, porque nós ;0

Essas duas notícias abasteceM a informaçio internacional 50

bre o nosso País. N6s precisamos, de uma vez por to~a5, roa

bilitar o nOMe do Brasil nesses dois capítulos doentios. E

este e o pr~rõsito dest~ Comiss~o" ~õs SOMOS muito pequenos

neste Universo. Somos Uf.1a folha na tempestade. :Ias este p!!.

pel de folha na tempestade, n5. ~amos desempenhar. Nio hi

quem tenha estado na Europa, e que não tenha visto essa i~

sistincia: ganocídio e exterm'nii de índios. E eles sempre

acusam os grandes eMpresirios paulistas. E eu protesto con

tra isto, porque empresãrio, geralmente, não tem ndcl0nalid~

de{Risos}. e, em legundo lugar, as multinacionais sio multo

mais implacãveis. Porque se nês,aqui, temos uma especie de

ternura paLernal, tutelar, pelo indio, a multinacional não a

tem. Ela ê avassaladora e usa apenas o testa-da-ferro brasi

leiro. Esta i a situação. Então, nSs precisaMOS pôr termo,

de uma vez, a este mau nome de que nês somos devoradores de

índios, de que nôs somos antro~õfagos brancos. De sorte que

a colaboraçio de V. Exa. merecia, de minha parte, esses C!

mentãrios.
mos os s.eus atsa'Ssinos. E n;)$ Oh Jülgar'ws assassinã.... eis i'O!~

qúê eles são bichos. p.ã u~a colisão extracrrlin~ria entr~

visZes. Agora, V. Exa. ~i7 .uitc beM: qu~n ChC~DU prinLilo

o SR. DEPaE~TE (Dom Cindido Padinl - Agrdde~o

muito sua ~enêvola referi"Lid. E3S qostaria de dizer, fInal

mente. que nio consldern C neu depoimento.de maneira nlg~r~ai

foi ele. Ele chegou pri~eiro, ~ OS invasorMs SOMOS exaustivo. Longe disso~ Eu sã quis trazer, aq~i, uma no
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gado.

Geral do CIIlI, o Padrr, Ias1. Nessas condições, a nossa prÉ.

xima reunião fica marcada para quarta-feira, dia 14.

Devo, ainda, comunicar aos Srs. Deputados,

que pretendemos, com o co~rer dos dias, warcar duaJ sessões

semanais. a fim de podermos dar eSCaRmento ao enorme rol de

Depoente5, todos importantes. Vamos. então acertar nosso

programa de maneira a fazermos reuniões terças e quintas. T~

dos vimos a importância ao assunto.e a polêmica da q~estão.

O eminente Relator jã me disse ~qui de sua preocupação com

o bom termo dos nossos trabalhos. De repente se esgotarã o

prazo e nós não fizemos nada. e.a materia i de interesse mu~

dial. Nós todos vamos estudar o decurso das nessas conv!

niências de maneira a podermos nos reunir terças e quartas.

As visitas são tambe~ indispensãveis, porque variOS ter cont!

to direto com verdadeil'os índios. Convoco, assim, os comp~

nheiros para c dia 14, às 10 horas, nesta mesma sala, onde

ouvireMOS o Padre Iasi, de manhã, ~ o Padre ~ngel0 Venturel

li, ã tarde, no mesmo dia 14. Meus cumprimentos, muito obri

desta contribuição ao ponto de vista desse conceitD cultutal

que l1ie perece importrlnte" do ~i9nificado das pOI'1I1a~(ies ir,dI

ganas e drsta perspectiva de revisão jurtdica que consIdero

absolutamente urgente e coerente com nossos propõsitos, QU!

ro louvar os propósitos aos Exmos. Srs. Deputados que, nesta

Comissão, estão assumindo, a s~rto, o problema do indio. QU!

ro louvar os propósitos do Sr. Presidente em dar essa dimen

são tão ampla J anãlise do problema e dizer a todos os Srs.

Deputados que estamos muito esperançosoS de que muito V.Exas.

poderão fazer em beneficio do nosso irmão, o 'ndio

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Sr. Presi

dente, pediria a V. Exa. que encerrasse os nossos trabalhos.

O SR. RELATOR (Deputado João Pedro) ~ Pela

ordem, Sr. Presidente. Quero congratular~me com o nobre D!

puta do Israel Dias Novaes pela feliz idiia de convidar Dom

Cândido Padin para nos dar esta excelente aula. Sentimo-nos

felizes pela oportunidade d~ ouvi~lo.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Pela o~

dem~ Sr. Presidente. Eú pediria a V. Exa. que desse por e~

cerrada a participação do eminente e excelentTssimo Bispo de

Bauru, Dom Cândido Padin, e designasse uma Comissão de Parl~

mentares para acompanhã-lo ate a sala interna. Logo a s~

guir, dentro de cinco minutos, voltaremos a cuidar dos trab~

1hos 5uturos.

DEPOENTE:

11a. REUNI~O, realizada em 13.09.77

Padre ANTUNIO IASI JONIOR

Secretãrio do CIMI

O SR. PRESIDENTE (Deputado Lauro Rodrigues) 

Considero altamente proveitosa esta reunião da CPI do Tndio

pelo magnifico conteúdo da exposição, das indagações e dds

respostas de Dom Câ~did; Padin e dos Srs. Deputados partici

pantes. Encontros de tal natureza dignificam os esforços do

homem na sua busca de vida e de sobrevivência, senio dentro

dessas dfvis5es em"que vive o mundo, p~lo menos na elcv~;50

de espTrito em direçio ao Criador. Resta-nos agradecer a

V. Rev~a. pelo belo trahalho aqui desenvolvido e pela vasta

contribuição que trouxe aos esforços desta Casa em torno do

problema do Tndio. Agradecemos a V. Revma. a sua presença.

Convido os Deputados Airton Soares'e Walter ~e Castro para

acompanharem V. Revma. ate a sala da Presidência.

O SR. DEPOE~TE (Dom Cândido Padin) - Muito

obrigado pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Lauro Rodrigues) 

Convido o Deputado Israel Dias Novaes a assumir a Presidê~

cia.
o SR. ~RESIDENTE(Oeputado Israel Dias Novaes)

Srs. Deputados, eu queria trocar ideias, antes de encerrar

mos os trabalhos, sobre a próxima reunião do dia 8. Precis~

mos indagar de cada' um dos Srs. Deputados se poderão e,stal'

aqui presentes no dia B. O dia 7 ~ um feriado nacional, de

que muito nos envaidecemos. E tenho a impressão de que a C~

sa se ausentará. em grande parte, na próxima semana, porque

o dia 7 cai numa quarta-feira. Os Srs. Deputados, sobretudo

aquel es que morar} em Es tados remotos, aprovei ta rão para PC!

manecer nos seus Estados a semana inteira. O Depoente da

próxima sessio i muito importante. Trata-se do Secretãrio-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaos)

Havendo n~mero legal, declaro abertos os trabalhos re lla.re~

'nião desta CPI, para ouvir o depoimento do Padre Antõnio Ia

si Jr., Secretãrio do CIMI, devendo seguir-se, tamb~m hoje,

o depoimento do Padre Ãngelo Venturel1i. fundador do CIMI.

Peço ã Secretã.ria que proceda ã leitura da Ata da sessão an

terior. (Pausa.) Pergunto se oS presentes dispensam a leitu

ra da Ata. (Pausa.) Convoco o Padre Antônio Iasi para inte

grar a Mesa. Peço ao depoente que preste seu compromisso o

ral, com todos os presentes de pe.
{ O SR. DEPOENTE PRESTA O COMPROMISSO DE PRAXE}

Srs. Deputados, antes do mais, quero salien 

tal" a presença, na nossa l1a. reunião, do Deputado Freitas

Nobre, ilustre Lider da Bancada do Movimento Democrãtico Br~

sileiro nesta Casa. S.E-a. foi o idealizador desta Comissão

e o seu primeiro presidente. Deixo~ o cargo apenas por força

das imposições da sua investidura como Lider, mas, na verda

de, tivemos todo o ideãrio desta Comissão organizado por S.

Exa. Pergunto ao Deputado Freitas Nobre se,não obstante os

seus numerosos compromissos, pode S.Exa. honrar-nos com sua

presença demorada na Mesa.

o SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - Gostaria, Sr.

Presidente, mas tenho compromissos e talvez só disponha de

pouco tempo. Lembraria apenas o seguinte a V.Exa.: embora a

idéia da CPI tenha sido da ARENA, na realidade demos muito

em fa~or dessaideia. Mas sabe V.Exa. que tem, da parte da Li

derança, toda a cobertura, todos os recursos q~e a Liderança

possua para fazer vitoriosa a nossa ideia, que e a de reco -
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nhece~ ao Indio aqueles direitos que a Nação brasileira deve

não numa reunião formal - e reafirmo - que se precisar esta

Comissão, no reconhecimento de qualquer trabalho uti1 da FU

NAI, do reconhecimento da Bancada, tê-1o-â. Mas se precisar

da crítica, te rã tantos Deputados, por dia, na tribuna do

Congresso, seja na reunião das duas Casas, Câmara e Senado,

seja na da Câmara, quantos V.Exa. quiser utilizar para tran!

rnitir as crIticas que se tornarem necessârias na defesa do

índio. Se faço esta declaração e para lembrar, tambem, a V.

Exa. que os recursos de pessoal e os demais recursos com que

conta a Liderança V.Exa. tem, no seu total, para cobertu ra

dos trabalhos da CPI, com O objetivo de assegurar os resu1t!

dos patriõticos que o animam e, acredito, a esta Comissão,ao

encontrar aqueles pontos críticos do problema do índio e a

necessidade de for~ular sugestões para sua correção.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)-

Muito Obrigado a V.Exa., Deputado Freitas Nobre. Srs. Depu

tados, temos hoje para depor uma importante personalidade do

drama indigenista brasileiro: o ilustre Padre Antõnio Iasl

Jr., jesuíta. S.Exa., moço ainda, jâ ostenta um cabedal de

experiências exemplar no assunto. Intelectual da Igreja, São

Paulo - de onde ele é natural - o conhece de hã muito pelos

sius trabalhos, quer na publicação de livros, quer no magis-

,teria, que exercitou por lor.go tempo. Formado em Fiicsofia",
em Nova Friburgo, em Teologia, em Bogotã, na Colômbia, e te~

do feito o curso de pôs-graduaçãc em Missiologia,em Roma,It~

lia, desempenhou, entre outros cargos,o de Vice-Reitor do Co

1egio Jesuita de São Paulo, Secretãrio do Secretariado da F~

Assessor do Secretariado das Missõ-s, Secretârio do Superior

Provincial dos Jesuitas, Coordenador da Pastoral Indigenista,

Missão Anchieta, em Mqto Grosso, Assessor do primeiro Presi

dente da FUNAI; Secretário do Conselho Indigenista Missionã

rio - CIMI, cargo que ora desempenha. Entre as atividades ~s

sionais e indigenistas, tivemos de parte do Padre Antõnio I!

si Jr., em 1963-64, com os indios Erigpactsa, no rio Juruena,

Mato Grosso; em 1965, diversos grupos em Utiariti, Mato Gro~

50; em 1966-67, com os índios Parecis, Chapadão dos Parecis,

Mato Grosso; em 1968-70, atração dos indios Beiços-de-Pau,em

~ato Grosso. Fez visitas-pesquisa aos indios do Mexico, Gua

~emala e Panamã, pesquisas junto aos índios do Acre, de Ron

dônia, do Amazonas, de Roraima, do Maranhão e de Mato Grosso.

Coube-lhe a coordenação dos seguintes simpôsios: Simpõsio s~

bre os Cintas Largas, na Universidade 'Federal de Mato Grosso,

Curso para Missionãrios, na Universidade Catôlica de Goiãs,e

nas Assembléias de Chefes Indigenas. Entre as suas ativida 
des propriamente intelectual e jornalística figuram num~ro -

sos artigos em revistas e jorndis, dos quais esta Comissão c~

nnece grande parte. Tem particioado de cursos, mesas redon

das, simpõsios e proferido conferencias e palestras sempre

sobre o problema indigenista brasileiro. Esta Comissão, de!

cordo cpm o Sr. Relator, Deputado Uba1do Corrêa, tem timbra

~o em manter neste agudo problema da nacionalidade brasilei- to tudo vai cair, estejam certos".

partamentc Geral de Operação lOGO) exclamava um coronel: "Is

profunda

"Neste Pafs, quando nad~ se
qu~r apurar ... sempre se ins
taura uma comissão de inqueri
to". -

Hélio Pereira Bicudo
(Meu Depoimento sobre o Esqua

drão da Morte p.34) -

I N D I OD O

UMA

I MP O S S I V E L

c P I

c P I

pensamento acima, visto que ele, embora nos cause

frustração, cOQtudo encerra uma verdade dolorosamente vivida

pelo autor, descrita e fartamente documentada em seu livro:

"Meu ~epoimento sobre o Esquadrão da Morte".

As investigações que se tentaram fazer sobreo

índio e, agora, se tentam, novamente, têm muito a ver com as

investigações sobre o Esquadrão da Morte. Estas, como aque

las, jamais chegarão ao término, porque hâ muita gente impor

~ante envolvida no assunto. ·Se eu fosse chamado a depor, di

zia-nos um alto funcionãrio da FUNAI, não sobrariam nem go-

vernadores, nem senadores, nem deputados, nem sequer as mis

sões, pois todos cometeram graves irregularidades contra os

índios".

Não sabemos se o pensamento do ilustre Procu

rador da Justiça do Estado de são Paulo, colocado em epígra

fe - quase dirfamos em epitáfio - a este depoimento, ê ori

ginal ou se outros já o tenham manifestado.

Quisemos iniciar o presente depoimen~o com o

E o referido funcionário poderia acrescentar,

com respeito ã FUNAI, o mesmo que Jader de Figueiredo Cor 

reia disse a respeito do SPI, quando depôs, numa CPI como es

ta. no dia 19 de junho de 1968: "O difícil não é apurar os

criminosos do SPI, mas, sim, os inocentes". (Diário do Con-

gresso Nacional, 28/4/l97l,p.6).

Outro funcionãrio da FUHAI. dizia: "Não se sa

be quem e a quem denunciar, tal é a situação". E lã pelo De-

Sr. Presidente
Srs. Deputados

ra a maior isenção. Organizou ela o seu roteiro de depoimen

tos com objetividade e absoluta falta de paixão. Queremos ê

chegar a uma definição do problema, antes conhecendo-o na sua

.intimidade. De sorte que a convocação do Padre Antônio Iasi

Jr. está dentro deste propósito: o propõsito, isento e supe

rior, de conhecer o assunto sem tomar partido precoce e pre

maturamente. Temos, então, o gosto de dar a palavra ao Padre

Antônio lasi Jr. para proceder ã leitura da sua exposição, a

que se deverão seguir os debates.

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Junior) - Agrad~

ço ao ilustre Presidente desta CPI a apresentação e o convi

te feito a ~im para este depoimento. Passarei a ler o depoi

mento como estã escrito;

Sr. Presidente, jã disse aqui,ao si1vIco1a. De outro lado,
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Oxalã Antônio Cotrim Neto seja convidado a d~

FUNAI E ESQUADR~O DA MORTE

criou a psicose do medo, que faz com que todos desconfiem da

sua prõpria sombra, dentro da FUNAI.

Da estrada BR-080, que propositadamente cor

tou o Parque Indígena do Xingu, diz Orlando Villas Boas:"não

tem levado, para a região, senão cachaça, prostituição, aven

tureiros e depredadores da natureza". (Jornal do Brasil 16/

FUNAI: Fundação Nacional do Investidor

A finalidade da FUNAI é possibilitar a ocupa

ção dos espaços vazios (de bois), a abertura das estradas

nas áreas indlgenas e o trânsito seguro através das mesmas .

Numa palavra: FUNAI e FUNOAÇ~O NACIONAL DO INVESTIDOR, do 1~

tifundiãrio, que, com o dinheiro do povo, carreado através

de incentivos fiscais, vai desalojando o pequeno proprietã 

rio, o posseiro e o lndio.

Neste processo desenvolvimentista, o índio é

visto como um estorvo de fãcil remoçio. "Se for preciso abrir

uma estrada na ãrea indígena, basta me dar recursos, que eu

o farei, dizia, triunfante, um general da FUNAI. E, batend o

evidentemente, despreparado, como todos os postos da FUNAI

que conhece~os. A viatura do posto esta~a a serviço da Dele

gacia Regional, em Boa Vista, enquanto os índios enfermos j!

ziam ao longo da estrada, aguardando uma providencia e uma

índia, recentemente retornada de Boa Vista, onde estlvera em

tratamento de doenças venereas, voltava a ser levada de uma

parte para outra nos caminhões das firmas construtoras.

Recentemente, os jornais noticiaram, para va

riar, a morte de 68 índios Yanomani, por falta de medico. En

tr~tanto, a FUNAI possui em Brasília, ao que consta, quatro

medicos.

11/73).

Os males que as estradas construídas na Amaz~

nia, com o beneplãcito ou'ã revelia da FUNAI, causaram aos

índios da região, nos sete anos desta década de setenta, su

peram, de muito, tudo o que lhes aconteceu nos setenta anos

anteriores. Mas o gravíssimo, na questão das estradas, é que

o próprio Presidente da FUNAI, Gen. Oscar Jerônimo Bandeira

de Mello, mistificava a opinião publica dizendo que "as es 

tradas não iam criar problemas para os índios·.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos per

suadidos de que D~te depoimento, mais do que a relação pu

ra e simples dos crimes cometidos contra a honra, a vida e o

patrimônio do índio (para tanto bas~a abrir os jornais diá-

rios, a partir, sobretudo, da arra~cada demagõgica da cons

trução da Transamazõnica e das outras estradasj, importa de~

cobrir as raízes do mal, com todo realismo e coragem,como um

reconhecimento ao empenho desta CPI em querer apontar rumos

para uma pol1tica indigenista mais adequada aos interess es

das populações indígenas.

Na ordem prãtica, uma das razões pelas quais

a FUNAI não tem oonseguldo salvar, cultural e biologicamente,

os índios. está, indiscutivelmente, na posição que ela ocupa

dentro do sistema desenvolvimentista do País e, de modo esp~

cial, no_papel que ela desempenha dentro do Ministério do I~

terior.

mútuao clima de delação e de desconfiança

Sr. Presidente e Srs. Deputados, a semelhança

entre FUNAI e Esquadrão da Morte não reside apenas na difi 

culdade da apuração dos fatos, ~as nesses mesmos fatos, que

chamam ambas entidades a um julgamento, pela opinião publica

nacional e internacional,jã que a nossa justiça, domesticada

pela exceçpo, se torna incapaz de o fazer.

O paralelismo dos fatos é surpreendente. A di

ferença estã apenas na premeditação dos atos, mas os ~feitos

&ão os mesmos: o Esquadrão da Morte tira os presos das ca

deias para matã-los ao longo das estradas; a FUNAI atrai os

índios arredios e deixa-os morrer junto das estradas, cuja

construção e1a mesma possibilitou.

Exemplo típico do que afirmamos é o caso da

estrada Cuiabã-Santarem, oe construção recentíssima. Os ín

dios Panamã, conhecidos também como índios gigantes, passa 

ram das mãos experientes dos Vil las Boas, Apoena de Meireles

e Paulo Ezequias Hiering, para as de um funcionãrio da FUNAI

com todas as características de um pederasta, acusado de in

troduzir prãticas homossexuais entre os índios. Em quatro a

nos apenas, os índi'os, que eram aproximadamente 350, ficaram

reduzidos a 72 e sõ não morreram, totalmente, porque foram
retirados da região, numa demonstração de como e fãcil o de~

respeito ã lei mãxima do índio.

Quantos índios Waimirí-Atroarí,atingidos pela

estrada Manaus-Caracaraí teriam morrido é impossível calcu 

lar,visto que a gripe "fogO, que, jã em 1973, tinha feito 14

vttimas (O Estado de S.Paulo 29/7/1973), foi levada para as

aldeias, aonde o homem branco ainda não chegou. Sabe-se, en

tretanto, que, em todos os choques com funcionãrios da FUNAI,

contrariando o lema de Rondon: "Morrer se preciso for, matar

nunca", ho'uve baixas de parte a parte, como, corajosamente,

declarou Apoena de Meireles, apõs verificações in loco.

As enfermidades e as mortes, que a estrada

Transamazônica e os pr5prios funcionãrios da FUNAI causaram

aos índios Parakanã, somente o sertanista Antônio Cotrim N~-

to poderã dizer. Esse sertanista abandonou a fUNAI porque não

queria continuar a ser "coveiro de indio·, como declarou aos

jorna"\'s.
I

~or nesta CPI: ele traria uma contribuição valiosíssima.

A prostituição e as doenças. que a estrada P~

rimetral Norte levou aos índios Yanomani, no Territõrio de

Roraima, na região do Rio Catrimani, tudo isto nõs pudemos

verificar, pessoalmente, quando lã estivemos. O mais grave,

no caso, era que tais coisas aconteciam diante do olhar tute

lar e impotente do õrgão de proteção ao índio. A FUNAI pos

~uía, na ocasião, um posto de triagem. junto a estrada, na

altura do Rio Ajaraní,chefiado por uma senhora. Era um posto,
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com a mão espalmada, em sua barriga de pessoa bem a1moçada

concluía: "O problema do índio ê isto aqui: e fome".

Em Julho de 1970, ouvimos do Gen. Bandeira de

Mello, quando empossava os seus auxiliares: "Vamos atender

o índio, mas se~ dificultar o progresso.

No ano seguinte, pela Portaria n9 01/N,de 251

1/1971, ficaria, de uma vez para sempre, patenteada a deter

pação sofrida pelo ór9ão de assistencia ao índio, em apenas

três anos de existência: "A assistência ao índio ••• não visa

e não pode obstruir o desenvolvimento nacional, nem os eixos

de penetração para integrarão da Amazônia".

COAMA é o nome do cavalo

Por incrível que pareça, Sr. Presidente eSrs.

Dep~tados. existe, dentro do próprio órgão de assistência ao

indio, uma entidade paralela ou melhor, antagônica. Uma esp~

cie de Cavalo de Tróia, metido dentro da FUNAI, contra o ín

dio e que atende pelo nome de CDAMA - Coordenação da Amazô'

nia. Não pertence aos quadros jã bem complexos da FUNAI e o

pera com recursos provindos do PIN.

Analisando a aplicação de vinte e três mi-

lhões de cruzeiros, recebidos, recentemente, pelo órgão, vi

mos que mais da quarta parte - seis milhõe~ - serão aplica 

dos na ãrea dos índios Waimirí-Atroarí. Ora, como é sabido,

a FUNAI, há muito tempo. anunciou que não faria nenhuma nova

tentativa de aproximação com os referidos índios. Com maior

razão, não estava previsto nenhum projeto de desenvolvimento

comunitário, uma vez que os índios Waimirí-Atroarí ainda se

encontram arredios. Para que seriam, então, esses seis mi

lhões de cruzeiros? Descobrimos, com admiração. que essaqu~n

tia se destina a dar cobertura aos invasores da ãrea dos re

feridos índios.

A COAMA não sô facilita novas investidas con

tra o patrimônio indígena, cemo dâ garantias aos que jã o vi

nham explorando. Dizia-nos um funcionãrio da COAMA que não·~

ria possive1 afastar os. intrusos das ãnas indígenas do Sul

do Pais, porque a produçio de trigo dessas ãreas seria meno~

Como não estivessemós entendendo o racioclnio do nosso inter

locutor. perguntamos-lha: "E dai?" "Daí, a FUMAI p~ssaria

receber uma quota menor do PIN", foi a resposta.

FUNAI E TECNOCRATAS

Sr. Presidente e Srs. Oeputados, dizer que

tambem a FUNAI sofre as conseqüências do mal de que adoecees

te Pais, sujeito ao regime dos tecnocratas, pode ser um tru

{SIDO, mas e preciso que se diga, pois ê exatamente na ãrea

das ciências humanas e sociais onde as conseqnências da en

~ermidade são maiores.

Não ê possível que os rumos da política indi

genista brasileira fiquem ao arbítrio de um técnico do Gove~

no, colocado, eventualmente, ã frente do Ministério onde,pe~

s1mamente, se encontra a FUNAI. Os atrasos e os prejuízos que

1550 significa para os índios são inca1cu1ãveis.

As dificuldades criadas pelo Sr. Ministro do

Interior ao órgão de proteção ao indio foram de tal ordem que

chegaram a criar uma dupla administração dentro do mesmo, m~

diante a imposição de elementos desp~eparados e já, anterioL

mente. afastados do órgão.

Houve momentos, na FUNAI, que ninguem sabia

quem era quem. Parecia que ela estava sob a açá~ de um se

qnestro. Dadas essas e outras dificu1aades sofridas pelo ór

gão, a gestão do atual Presidente da FUNAI mais pareceu um

pátio de manobras de uma estrada de ferro, do que uma compo

sição em marcha.

Grandes foram os prejuízos e o descrédito so

fridos pela política indigenista brasileira.

Uma conclusão se impõe: se o Governo estã re

almente interessado na solução do problema indíge~a - temo s

serias duvidas que o esteja - ê precisoque, sem tardança, se

encontre um lugar mais adequado para a FUNAI e que a sua di

reção seja entregue a pessoas competentes e assessoradas por

um conselho capacitado e livre de quaipquer injunções, espe

cialmente as que partem de poderosos grupos econômicos.

FUNAI E MILITARES

A FUNAI, como muita outra coisa, neste País,

vem sofrendo as conseqnências de uma distorção ótica daque 

les que,. tendo sido levados pelo povo a destituir um Gover

no que jã não oferecia suficientes garantias democrãticas,u

ma vez donos da situação, consideram-se os unicos capazes de

dirigir os negócios publicos.

A história da assistência oficial ao índio a

ponta os militares - excetuando a gestão de Rondon e seus

seguidores - como os piores administradores. 00 Ten.Cel. Mo~

cir Ribeiro Coelho, dizia o Deputado Celso Amaral, relator

da CPI do SPI-1968: "Como diretor do SPI. ele havia mandado

.atar, roubou e, hoje, ê um general que estã sossegado",IOi!

rio do Congresso Nacional, 28/4/1971. p.5). Do sucessor do

Ce1. Moacir, dizia Jader de Figueiredo Correia: "Ao tempo da

administração - por não encontrar outra palavra, "admitamos o

eufemismo - ao tempo da administração Major Luiz Vinhais Ne

ves, os escândalos foram maiores e mais tremendos". (ibidem)

A FUNAI, na êpoca de sua criação, tinha 9 inl

petorias e 2 ajudâncias. Todas elas, com exceção de uma ins

petoria e uma ajudância, estavam ocupadas por militares, mas

foi a partir de julho de 1970 que o órgão de assistência ao

índio. sofreu uma intervenção manu mi1itari. Diversos gene

rais e ate um falso almirante são os homens que vão trabalha!'

contra o indio, dentro do prõprio órgão criado para defende

lo, com um zelo que faz inveja aos mamelucos.

A gestão do primeiro presidente militar da F~

NAI foi descrita admiravelmente por Orlando Vi11as Boas:

·POSSO DIZER, SEM SUSTO ALGUM, QUE O GEN. BA~

DEIRA DE MELLO IMPLANTOU O PROCESSO MAIS EFICAZ E R~PIDO DE

EXTINÇ]l;O DO !NDIO BRASILEIRO". (Vi são, 10/2/751
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cio.

al desta CPI.

Motivar e conseguir a concretização desse in

quérito é um dos desafiOS que se apresentam a esta CPI.

Serviço de Proteção aos Intimos, seria difícil dizer que es

pecie de crimes teve a primazia, se os crimes contra a pes

soa e a vida do índio ou se os crimes contra o seu patrimô 

nio, mas, na curta existencia da FUNAI, os crimes contra o

patrimõnio indígena sobressaem e merecem uma atenção especi-

Cel. Andreazza.

para a implantação da empresa aqui". (O Imparcial, são Luís,

31/3177) .

o Or. Argemiro Bustamante Dias, atual presi 

dente da EMASA, conversando conosco, no dia 2/5/77, confir

mou que o Gen. Bandelra De Mello - "homem íntegro e do mais

alto valor", esteve pesquisando nas terras de sua proprieda

de, mas, posteriormente, houve desentendimento entre o grupo

do Gen. Bandeira de Mello e a EMASA.

Segundo informação do Dr. Argemiro, o Gen.Sa!

deira de "ello ji nio pertence ao Grupo Badin, mas sim ao

Grupo Boa Vista, que tem uma área de mais de meio mi1hio de

hectares de terra no Acre. Ao mesmo grupo pertence também o

4177, p.3).

na1: "EDITAL DE INTIMAÇ~O COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS·

O Doutor Carlos Alberto Madeira, MM. Ju~z Federal

Menos de um mes depois, aparece no mesmo jor-

tLUSIVE OS QUE TRANSFERIRAM AS TERRAS PARA A EMASA - Empree~

dimentos Agro-Industriais do Maranhão S/A" (O Imparcial, 291

FAZ SABER ... são, portanto, sem validade os regls

tros acima mencionados e todos os que dele se originaram, I}

nos parece ainda mais grave.

A região onde se encontra o local denomi na d o

·Chega-Tudo" é. incontestavelmente, área dos índios Urubu-K.!!.

apor e, por conseguinte, garantida pela Constituição. A FU

NAI, entretarto, anunciou que a área dos referidos índios s~

rã demarcada neste ano, ficando, porem, fora da derarcação ~

se local e toda a região que se denomina Fazenda Serra Gran

de, de ·propriedade" da EMA~A Empreendimentos Agro-Indus 

triais do Maranhão S/A.

Essa empresa, em ampla propaganda jornalísti

ca, dizia: "Além dessas condições favoráveis, a confiançad!s

pertada por homens públicos como o Governador do Estado, Os

valdo da Costa Nunes Freire, DELEGADO DA REVOLUÇ~O DE MARÇO

DE 1964. no Maranhão, e do ex-senador Victorino Freire, UM

DOS SOLDADOS DA PRIMEIRA HORA REVOLUCION~RIA, foi decisiva

Somente na área dos índios Nanbikwára,no Vale

do Guaporé - MT. há umas duas dezenas de projetos agropecuá

rios. Consta que até um filho do ex-Ministro Costa Cavalcan

ti tem empreendimento nessa área, com Certidão Negativa for

necida pela FUNAI.

Além dessas Certidões Negativas, hã as autori

zações para a pesquisa de minério em áreas indígenas. Até o

ex-presidente da FUNAI, Gen. Bandeira de Mello, ã frente da

Mineradora Itapirang,a, do Grupo Badin, recebeu autorização p!

ra pesquisar ouro na ãrea dos índios Urubu-Kaapor, a poucos

qui1õmetros do Rio Gurupi, no local denominado "Chega-Tudo:

no Maranhão.

Interrogado sobre este assunto, pelos Deputa

dos do Mato Grosso, após palestra proferida na Assembléia L!

gislativa daquele Estado, o atual presidente da FUNAI não

soube dizer se teria ou não fornecido tal autorização, o que

tornaraNa decadência do antigo SPI, que se

DGPI: O monstro

Com muito acerto, esta CPI colocou na lista

de seus depoentes o nome do Gen. Bandeira de Mello, mas um

simples depoimento dele não daria para se ter uma idéia dero

dos os males de sua administração. Seria preciso ouvir tam

bem seu amigo íntimo Or. Amaury Sadock, que, embora tendo a~

sumido com ele o compromisso de entrar na FUNAI e sair jun

tos dela, nãõ o conseguiu fazer. Demitiu-se do órgão com uma

carta denúncia, que deve andar pelos arquivos da FUNAI, se

a1guem já não a fez desaparecer como desapareceram os do cu 

mentos sobre os in~ios Nanbikwãra, a partir de 1970.

Grande e o número de generais, coroneis, maj~

res etc., que ocuparam e ocupam cargos da fUNAI. Chamar a t~

dos para depor nesta CPI seria impossive1, chamar sõ os pre

sidentes e diretores de departamentos, seria mais viãvel,mas

não bastaria. Seria preciso que houvesse um inquérito admi 

nistrativo de alto nível. que vasculhasse a contabilidade da

FUNAI e descobrisse os desmandos na utilização do patrimônio

io.dígena, a má aplicação das verbas e a relação custo-benef!

Um crime todo especial, que deveria ser apur!

do co~ rigor, ê o relacionado com o fornecimento de Certidõffi

Uegativas, pois através desse instrumen1:o legal, mas ilegal

mente conseguido e concedido, a União se viu privada de mui

tos milhões de hectares de terra e os 1ndios prejudicados no

seu uso e posse exclusivos, como lhes garante a lei.

H~ os crimes dor projetos mal sucedidos, como

o de rizicultura da Ilha do Bananal, onde milhões de cruzel

ros ficaram sepultados sob as ãguas; os crimes dos arrenda 

mentos de terras, de pastagens e outros. cujo controle fica

por conta do Departamento Geral do Patrimõnio Indigena-DGPI.

Mas, sobretudo, são os crimes dos projetos bem.sucedidos co

mo os de madeira nas ãreas indígenas do Sul do País, e ou

tros mais, que merecem um inquérito especial.

O Sr. George Cerqueira Zar~r, depondo nesta

CPI, não negou ter qualificado o DGPI como UM MDNSTRO,ao pr~

ferir palestra no Simpóslo promovido pela FUNAI, em feverei

ro de 1976,. na Bahia. Apenas disse que isso tinha sido no pa~

sado, mas como esse passado é tão recente. não seria oifíci]

apurar os prejuízos causados ao patrimõnio indigena e quais

os responsãveis. Afinal não foram tantos os generais que es

tiveram ã frente do DGPI. Foram apenas dois.
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Afirmou, ainda, o Or. Argemiro Bustamante Di

as, que a EX~S~ fez um convênio com a FUN~I, segundo o qual

os índios serão afastados da ãrea de sua propriedade, e cri

ticou o Posto Indígena Caninde, responsãvel pelos índios da

região, de nada fazer pelos índios, não obstante a boa vont~

de do encarregado Lupêrcio, que não dispõe de recursos.

E. para terminar, mas sem esgotar o assunto do

DGPI, e bom ter presente que o fornecimento de Certidões Ne

gativas constitui uma não despicienda fonte de renda para a

FUNAI, visto que são cobradas ao preço de 75% sobre o maior

sal iria mínimo. Seria isso legal?

FUNAI: UMA BUROCRACIA EMPERRADA

Os substantivos, como os instrumentos cortan

tes, pelo uso, vão perdendo o gume e dai a necessidade de

ldjetivã-los, de afiã-los, novamente. Bastaria dizer que a

FUNAI é uma burocracia e estaria dito tudo, mas, sob pena de

sermos redundantes; devemo~ dizer que ela constitui uma bur~

cracia emperrada, QUE TEM CUSTADO MUITAS VIDAS INDTGENAS.

Depondo nes'a CPI, o antropcl~go Cesar Melat

ti falou da dificuldace de entrosamento dos diversos depart~

mentos da FUNAI, mas isso - dizer pouco, uma vez que esses

departamentos não só não funcionam harmonicamente, mas vivem

em conflitos, dificultando ao órgão atingir seus objetivos.

Para que não pareça que estejamos afirma n d o

gratuitamente e para que nossas constatações não sejam tidas

como contestações, vamos trazer o testemunho de elementos da

própria FUNAI, participantes do Curso-Seminário promovido pe

la FUNAI e realizado na Ilha do Bananal, de 4 a 29 de agosto

de 1975.

Dizem os participantes do referido curso:

·"A estrutura atual da FUNAI vem répetindo, em

essência, a mesma estrutura Usada pelo antigo

SPI;

- Essa estrutura não tem atingido, no total, as

finalidades para a qual foi criada;

• Essa estrutura FAVORECE CONFLITOS INTERNOS,em

diferentes setores da execução da Política In

digenista Brasileira;

- Tais conflitos se refletem sobretudo nos pos-

tos indigenas, impedindo que esses possam exe

cutar uma prãtica racional e eficiente;

- A infra-estrutura dos postos indigenas e defi

ciente;

- Essas deficiências chegam a comprometer a se

gurãnça e a integridade física dos individuas

e das comunidades indígenas;

- MUITAS VIDAS INDIGENAS FENECERAM EM RAZ~O DES

SAS DEFICItNCIAS;

Essas deficiências se resumem a itens primá 

rios, não onerosos e de fácil resolução".

Nesta ültima constatação vemos o fracasso to

tal de um 6rgio, que, por não atender a "itens primirios,não

onerosos e de ficil resolução·, ~ RESPONS~VEL POR MUITAS VI

DAS INDTGENAS.

Conseguir apurar os responsãveis por essas m~

tas vidas indigenas e outro dos desafios que se apresentam a

esta CPI.

Sr. Presidente e Srs.Députados, esta situação,

que jã era grave, gravíssima, em 1975, tornou-se ainda mais

grave, se isso e possível, pois jã naquela ocasião os parti

cipantes do citado curso-seminirio recomendavam "o preenchi

mento, a curto prazo, do quadro de pessoal mínimo necessirio

a cada posto·. Entretanto, a FUNAI, alegando falta de verba,

daquela data para ci deixou de promover cursos de preparação
•

para chefes de postos. Se em 1975 o número do pessoal mínlmo

jã era deficiente, muito mais o ê agora, quando virias fun 

cionãrios foram demitidos ou abandonaram o órgão. As falhas

sio preenchidas mediante o acúmulo de cargos pela mesma pes

soa - atendente de saúde respondendo tambem pela chefia do

posto ou vice-versa - ou pela nomeação de motoristas de Bra

silia ou das Delegacias para chefe de posto. A solução ê da

maior irresponsabilidade possível.

Admi~amos que a FUNAI não disponha de recur 

50S para atender a "itens primãrios e não onerosos"; entre

tanto, dlspõe de milhões para promover um CARNAVAL DE íNDIOS

para o Presidente da República ver, no sul de Mato Grosso.

Por incrível que pareça, Sr. Presidente e 5rs.

Deputados, a FUNAI possui, atê hoje, uma Representação no a~

tigo Distrito Federal. E uma Representação que nada repre,e~

ta, a não ser elevada soma de gastos. são onze funcionári JJ $

que nada têm a fazer, porque, alem desta Representação,exis

te, na mesma cidade, o Museu do Indio, com mais uma dezena

de funcionãrios. Os ordenados dos funcionários de ambos os

órgãos e as verbas para manutenção dos mesmos atingem a casa

dos milhões de cruzeiros.

A Representação da FUNAI, no Rio, ê um crime

e o Museu do Indio e um luxo a que a FUNAI não se pode dar .

Um Museu, para ser digno desse nome e produzir algo de valor

cientifico, não se mantem sem boa soma de recursos humanos ,

técnicos e financeiros, coisas de que carece a FUNAI. Melhor

seria entregar esse Museu a uma Sociedade de Amigos dos Tn

dios ou anexã-lo ao Museu Nacional, que dispõe de cientistas

do mais alto gabarito.

o crime da existência de uma Representação da

FUNAI na antiga capital do País torna-se ainda mais grave se

levarmos em consideração que existe na Ilha do Governado r ,

Praia da Ribeira, Rua Pires da Mota, 17, a chamada Casa do

Indio. Esta casa, com um atendimento diãrio de mais de duas

dezenas de enfermos e internos, com as continuas viagens aos

hospitais do Rio, recepção e encaminhamento dos índios etc.,

dispõe de menos reçursos do que a Representação.
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Uma visita dos ,ilustres membros desta CPI à

instalações precarísslmas, o que diflculta o'atendimento ad!

quado aos índlos doentes. A encarregada da Casa, para enfre~

tar as dificuldades flnanceiras, crla cachorros de raça de

não pequeno porte, que tornam a jã pequena ãrea habitãvel aiE.

da menor.

Casa do rndio da Ilha do Governador, sobretudo se complemen

tada com visitas às de S.Luís, Belem, Manaus, Cuiabã e Goiâ

nia, seria altamente proveitosa e haveria de chamar a aten 

ção dos Srs. Deputados para uma quantidade de problemas,.es

pecia1mente os relacionados com a saúde do indio.

Aliãs, aqui, em Brasília. tambem hã um local

para os índios, na Casa do Ceará: é uma situação bem depri 

mente.

Na Casa do !ndio de Goiânia acontecem as coi

SaS mais inaudita~. Um exemplo apenas: um índio. possivelme~

te bêbado, morre sob as rodas de um carro, altas horas da

noite ou de madrugada - foi recolhido pela poli~ia às 4 hs.

da madrugada. Passada~ doze horas, ninguém ainda tinha dado

pela falta do índio. São os funcionã~ios do necrotério que

vêm perguntar, na Casa do !ndio, se não estavam dando pela

falta de um índio. Realmente tratava-se de um índio Karajã 00

20 anos. hôspede da Casa.

Mas voltemos ã burocracia da FU~AI.

A burocracia supercentralizada da FUNAI difi

culta a assistência ao indio, uma vez que este, carecendod~

coisas mais essencfais, recorre ao chefe do posto, que. como

dizia o índio Kanela Pedro Gregôrio, "é rabo de conversa" e

deve recorrer, ne~essariamente, ã Delegacia Regional. Esta,

por sua vez, dispondo de ~ouca autonomia. dev~ recorrer ao

Departamento Geral de Operações, que e composto de diretoria,

divisão Amazônica, divlsão Nordeste, divisão Centro-Oeste.di

visão Centro-Sul (art. 59 do Esta~uto da FUNAI). O Departa 

mento Geral de Operações, do qual dependem as Delegacias Re-

Uma estrutura central simplic;ssima, na capi

tal do Pals, e Delegacias Regionais,mals bem equipaJas ~ com

maior autonomia - supondo que sejam entr2gues a pessoas com

petentes - eis o primeiro passo para pôr o ôrgão a servi ç o

do indio.

tal ações, ordenados e fi nanCl amento de':a~artamentos para fun

cionários, feitos, ao que consta, até com recursos do patri

mônio indlgena.

DELEGACIAS REGIONAIS: Cabide de Empregos

"As unidades regionais são dirigidas por ele

mentos sem capacitaçio indigenista adequada". Eis mais uma

constãtação dos participantes do Curso·Seminãrio, jã referi

do anteriormente.

O P~to Indigena e seus funcionários ficam na

total dependência do Delegado Regional. "Diversas vezes ten

tei ir a Brasilia para ter alguma orientação quanto ã saüde,

i educação e ao desenvolvimento comunitário. mas sempre fui

proibido pelo Delegado Regional da 7a, ~elegacia Regional de

Goiânia, sob pena de 10 dias de suspensio·, dizia-nos um ch!

fe de posto.

Entre Delegado Regional e chefe de posto não

e possivel o diãlogo. uma vez quê os chefes de postos fize 

~Im curso para ocupar o cargo ou são pessoas de longa experi

ência. enquanto os Delegados Regionais assumem cargo de tan

ta importância e altamente remunerado· por volta de 30.000

cruzeiros - totalmente despreparados, na maioria dos casos.

Por vezes, um Delegado Regional e demitido,ci

mo aconteceu, recentemente, com o de Curitiba. Foi acusado

de estar participando da exploração do patrimônio indigena.O

que se nota ê que, -quando a FUNAI se vê obrigada a dar uma

satisfaçio â opiniio pública. ela sempre encontra ·um boi de

piranha". Afastam-se as pessoas e tudo continua como se nada

tivesse acontecido, ate que surja novo escãndalo.

Pela Delegacia Regional de são Luís do Mara -

pOS s.riA Casa do !ndio da Ilha do Governador

mais três - propostas para a elaboração e/ou reformulaçãode.

Seria preciso dizer que ainda existe o Presi

dente da FUNAI, o super-presidente, que é o Sr. Ministro do

Interior, o Presidente da República e o Conselho Nacional de

Segurança, mas, a esta altura, o "índio ji morreu tres ou

qUjltro vezes", como di zi a o chefe Bororo e foi ma i s fel iz po.!:

~ue morreu com a ilusão de que ia ser atendido pela "Funáia~

A macrocefalia burocrãtica da FUNAI, em Brasl

lia, com suas centenas de funcionários, alem de não ser fun

cional e altamente onerosa em termos de ~anutenção das ins-

planos e projetos". Os Oepartamentos Gerais devem funcionar,

de çomum acordo, com a Junta de Planejamento e Coordenação,~

lem de ouvir a Procuradoria Jurídica e a Assessoria de Segu

rança e Informação Para ainda mais emperrar a burocracia da

FUNAI, ela possui a Superintendência Administrativa com sua

Assessoria Tecnica, sua Auditoria, sua Divisão de Transporte

Aéreo.

nhão, em quatro anos, passaram uns seis delegados. De um se

diz que era doido; de outro, o Deputado Silvio Dino-Arena.i~

terpelando-nos, após palestra que proferimos na Assemblela

Legislativa do Maranhão, no dia 3/5/1977, dizia: "Aqui teve

um cidadão chamado Rennô, que hi pouco tempo era Delegado

da FUNAI e, infelizmente, os jornais publicaram que ele saiu N

da FUNAI por roubo, por assalto ao patrimônio indígena, para

surpresa mi nha". (Côpi a datilografada da gravação p. 27).

Alem da incompetencia dos DelegadOS Regionais,
o trabalho que eles realizam sofre descontinuidade adminis -

trativa, dada a contínua mudança dos mesmos. Tivemos oportu

nidade de ver e viver isso, pois tínhamos que tratar com os

delegados, em Cuiabã; por cuja Delegaci,a passaram os indiv;

~uos mais bisonhos.

Há, por outro lado, Delegados Regionais, cuja

prolongada permanência no mesmo posto faz suspeitar que es

tão bem apadrinhados e, de qualquer maneira, bem por dentro

do esquema.

sãogionais. deve "apresentar aos Departamentos Gerais,
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ILHA DO BANANAL: Cartão de visita da FUNAI

Por muitos anos, o Parque Nacional do Xingu

foi apresentado como o modelo da politica indigenista brasl

leira, mas muita gente talvez ignore que o Parque do Xingu

não dependia do SPI e, embora, posteriormente, incorpora~ o

ao patrimônio da FUNAI, continuou, contudo, com sua vida qu~

se autônoma.

Cartão de visita ou pano de amostra da Políti

ca Indi~enista Brasileira deveria ser o Parque Ind'gena do

Araguaia. Hã problemas gravissimos de alcoolismo e tuberculo

se.

A Ilha do Bananal é amputada ao Norte pelo

IBDF; possuída a Leste por aproximadamente 20.000 posseiros

e arrendatãrios; cortada ao Sul por uma futura estrada; visi

tada a Oeste por turista de todas as espécies; ocupada no

centro pela FAB e pelo Hotel JK,doado, recentemente, pelo Sr.

Ministro do Interior ã Goiastur.

Realmente, a Ilha do Bananal é uma área de t~

ra cercada de males por todos os lados e por dentro também.

~ bem uma imagem da FUNAI.

De longa data, a FAB tem problemas com os in

dias na Ilha do Bananal. Recentemente, foi afastado da dire

ção do Parque do Araguaia o funcionário Sidnei Possuelo, por

não se prestar ãs pretensões expansionistas da FAB e por não

colocar,ã disposição de turistas da mesma FAB, a lancha que

está 8 serviço dos indios, como lhe era mandado de Brasília.

Na Ilha do Bananal encontram-se q~atro postos

indigenas: Macaüba, Fontoura, Santa Isabel e Canoanã. Este

com vida quase autônoma e os demais dependentes da direção

do Parque. Os projetos de rizicultura (já sepultado) e o de

bovinocultura criam outra área de administração na Ilha. O

DGPI se apresenta,.dentro da Ilha, aliãs em outras ãreas tam

bem, como uma segunda FUNAI. Dele depende também o arrenda 

mento de retiros e pastagens. No verão, os fazendeiros de

Goiãs colocam na Ilha algumas centenas de milhares de cabeça

de gado. O resultado desse arrendamento deverla ser do 'nalo,

pois a ele perteqce a posse da terra e o uso exclusivo de to

dos os seus bens. Existem ainda na Ilha do Bananal o Hospi 

tal do !ndlo com administração prõpria e a exploração da avi

ação comercial.

Na Ilha do Ban'anal e possivel ver, ao mesm o

tempo, a incapacidade inerente ã FUNAI e as continuas pres 

sões externas que ela sofre. Não hã muito tempo, foi afasta

da do Hospital do Tndio a enfermeira Irmã Mercedes Seten,cu

ja dedicação aos índios lhe granjeara ser considerada como

um elemento do grupo Karajã, com nome próprio indígena. Per-

maneceu no posto apenas 9 meses e foi demitida, sumariamente,

por meio de um simples radiograma. Nenhuma explicação lhe foi

dada.

Depende também do Parque do Araguaia o Posto

Ind'gena Tapirape, situado em Mato Grosso - Município de Lu

ciara, na foz do Rio Tapirapê. As Fazendas Codeara, Tapira -

guaia e outras se apoderaram de toda a area tradicional dos

indios e que lhes ê garantida pela Constituição. Feita a

~quisição "legal" das terris, a Fazenda Tapiraguaia cedeu"g~

~erosamente" aos 'ndios uma pequena ãrea, em parte alagadlça

e imprõpria para agricultura.

Os 'ndios Tapirape, cujo aumento demogrãfi c o

é considerãvel, hã anos lutam com a FUNAI para que lhes seja

demarcada uma ãrea de terra maior e melhor. Nõs mesmo jã fi

zemos levantamento ~a ãrea e apresentamos sugestões ã FUNAI,

mas ela que ê prepotente com os pequenos posseiros, queiman-

do-lhes os ranchos e lançando-os na estraaa, como aconteceu,

recentemente, no Posto Indígena Angico Torto, no Maranhão,de

onde foram desalojadas quase 700 famílias, é submissa aos

grandes senhores da Tapiraguaia e outras fazendas, responsã

veis por muitas mortes e injustiças naquela região.

Esta CPI tem, na Ilha do Bananal, uma boa ã

rea de pesquisa, pois ela constitui o que de mais autênti c o

tem a Política Indigenista Brasileira.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, nestes dias,

aqui estiveram, em Bras;lia, os chefes ind'genas da Ilha do

Bananal para reclamar junto ã FUNAI pela nomeação de um cor~

nel da FAB para ser o diretor do Parque Ind'gena. Trata-seda

Cel. aviador Bloise. Agora, tudo vai pelos ares! Consta, ai~

da, que. nestes dias, esteve aqui em Brasl1ia, e estã inter

nado no Hospital Distrital, um indio Karajã, baleado por um

posseiro.

PARQUE DO XINGU: O Santuãrio Violado

O Parque Indigena do Xingu ê a prova mais ca

bal da insegurança em que vivem os índios, em nome dessa me~

ma segurança. Ninguém poderia imaginar, menos ainda os ir

mãos Villas Boas, que essa área indígena, conhecida e respei

ta da internacionalmente, fosse cortada, propositadamente,por

uma estrada e já esteja sob a ameaça de novo corte, ao sul.

Has desde que o Gen. Frederico Rondon disse que o Parque do

Xingu era um problema de segurança nacional, tudo estava ju~

tificado, embora nada explicado.

O Parque do Xingu, antes mesmo da eFetiva çã o

de sua criação, jã tinha sido dilapidado em 6.427.000 ha de

terra (efr. Relatôrlo de Roberto Cardoso de ~liveira ao SPI

em 1955 - apud A Pol'tica Indigenista Brasileira de Darcy Ri

beiro). HOJe, 16 anos depois de criado, o Parque do Xingu ai!!.

da não foi demarcado, e, se olharmos para um Mapa Cadastra 1

de Mato Grosso, o parque nem sequer existe. Na sua área há

uma centena de pequenos e grandes proprietários com títulos

de terra registrados. A Fazenda Santa Rosa, embora encravada,

parcl~lmente, dentro do Parqué, está desenvolvendo seus tra

balhos, com preJuízos para os índios Suyã, que não podem pl'~

curar melhores terras, sem atingir os limites da referida f~

zenda.
A estrada BR-OSD, que cortou o Parque do Xin-

gu, ao norte, causando serias problemas aos índios daquela á

rea, determinou um aumento ao sul do parque, atingindo pro -
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prietários com títulos definitivos e alguns até com Certidão

Negativa fornecida pela FUNAI.

Dois desses proprietãrios são: o Sr. Arne SU~

com brasileira, e o Dr. Armando Concei~ão, que também tem ter

ras na área dos índios Xavante, como veremos mais abaixo.

Sabemos, de fonte segura, que o Sr. Arne Suc

ksdorff foi procurado pelo Dr. Armando Conceição, em nome

de alto funcionirio da FUNAI, para resolver o "neg6cio" de

suas terras. Em longa conversa gravada e jã apreendida pela

Polícia Federal, a pedido da FUNAI, segundo consta, o Dr. A~

encontra-se diante de um doloroso dilema: ou a FUNAI. procura

disciplinar a FAB, para o bem do índio, ou a FAB disciplina

rã a FUNAI, levando-a a aceitar um status guo que poderã am

pliar-se para outras ãreas indígenas, além do Parque do Ara

gua i-a.

muns. Um índio foi baleado, numa dessas caçadas. Operações

militares simuladas levam para a ãrea indígena algumas cent~

nas de soldados, e, por onde passa o soldado, passa a ferti

lidade. Neste mesmo ano foi descoberto o "caso" de um cabo da

fAB com uma índia Kamayurã.

co-

FUNAIQuanto ao relacionamento com a FAB, a

com criação de gado. As caçadas e pescarias são coisas

cupul a

casado

mando Conceição se nizia autorizado por elemento da

ksdorff, suíço ou sueco - não sabemos exatamente -

da FUNAI.

da FUNAI para procurar um acordo sobre as terras do Sr. Arn~

desde que este abrisse mão de 30% do valor das mesmas. Essa

quantia seria.distribuída por vãrios funcionãrios da cupula

A FUNAI, mais que ninguém, poderã prestar in

formações sobre a autenticidade das credenciais concedidas ,

eventualmente, ao Dr. Armando Conceição, para realizar tais

"negõcios". Desconhecemos o Dr. Armando Conceição e não for- acostumado a um regime paternalista, necessãrio nos primei 

ros contatos, ameaça, agora, recorrer ãs estradas e'às fa-

índio,as terras ou se encontram nos limites das mesmas. O

Não nos causaria admiração se, dentro de al

guns dias, fosse nomeado para diretor do Parque Indígena do

Xingu um Coronel da FAB.

o Parque do Xingu passa, neste momento, por ~

ma das crises mais graves da sua histõria, dado o corte so-

frido pela estrada e a presença das -fazendas, que invadem s~

demamos nenhum juizo a se~ respeito, bem como a respLito

do

bão, ate a espingarda, a ro~pa e a munição, sem fal"r no rã

dio de pilha e no relõgio que o índio não tira do pulso nem

para banhar-se, porque "turista fa16 que não estraga".

Quanto ã ameaça de novo corte do Parque do X~

gu, por nova estrada, isso ê assunto que a FUNAI sõ vai sa

ber depois do acontecido, pois "ela e como o marido traído,

o ultimo a saber", no dizer de Orlando Villas Boas (Jornal de

Brasília, 19/5/1977).

"A construção dessa estrada (BR-262), diz o

mesmo sertanista, é ainda mais catastrõfica do que foi a

BR-OaO, pois no Xingu, os grupos do sul vão se esfacelar"

(ibidem)

qualquer funcionãrio da FUNAI.

Quanto ao Parque Indígena do Xingu, há ainda

muita coisa a ser pesquisada, especialmente no que se refere

ao fluxo continuo de turistas, mormente os turistas oficiais:

o Sr. Governador e seus amigos;o filho do Ministro e seus a

miguinhos. O turista é ~ambém um elemento prejudicial ao ín

dio, tanto mais prejudicial quanto mais sofisticado é o esti

10 do turismo. O turista apresenta ao índio uma falsa imagem

do nosso mundo. r paternalista com o índio, quando não o ex-

plora. O turista deseduca e atrapalha a evolução mental

índio, no processo de integração com o nosso mundo.

De qualquer maneira, uma ãrea indígena não é

um zoolõgico, que deva ser franqueado aos curiosos enfastia

dos e ãvidos de exotismo.

zendas, caso a FUNAI não continue a lhes dar tudo o de

necessitam e não necessitam, desde o fõsforo, o sal e o

que

sa-

Entretanto, os serviços prestados pela FAB aos

ta não sõ do Parque do Xingu, mas também de outras ãreas in

dígenas, como a dos MunduruKu, ao sul do Pará, dos Tiriyõ ao

XAVANTE: Uma ãrea de conflitos

Mas vamos trazer o exemplo da situação da ã

rea Xavante, no Estado de Mato Grosso, por estar bem próxima

e por ser de fácil acesso aos ilustres membros desta CPI.

Antes de outras informações sobre a área dos

Xavante, será interessante que os Srs. Deputados tenham uma

ideia do clima reinante nessa área. Nada melhor para isso do

que transcrever o:

Seria longo repassar todas as áreas indígenas

de nosso conheciment~, onde o conflito está declarado ou la

tente. Talvez não haja uma sõ área indígena onde a paz seja

perfeita, onde o índio não esteja em situação precária. Pod~

mos dizer que o índio estã em boa situação somente naquelas

ãreas em que ele já tomou consciência de que está em má si

tuação.

vamos

muito

mesmonorte e dos Gorotlre e Kuben-Kran-Kren, no centro do

índios do Parque Indígena do Xingu são pagos a pre~o

nado e porque já estivemos nele, na Ilha do Bananal,

procurar entrar com cuidado.

Todos sabemos que a FAB e uma grande benemeri

Estado, sem falar também das ãreas indígenas da bacia do Rio...
Negro, no A~azo~as, para s~ nos ~eferirmos ao que conhecemos,

pessoalmente.

Os verdadeiros estudiosos e pesquisadores tem

dificuldade em entrar no Parque do Xingu, mas os turistas o

ficiais entram com facilidade.

Há ainda um capítulo importante no que diz r~

peito ao Parque Indígena do Xingu, ma~, por ser um terrenomi

elevado. Com efeito, aquilo que deveria ser uma simples base "RELATORIO DE ALEXANDRE RAMOS CRISTINO,

para os v60s para Manaus, está-se tornando uma fazenda até CHEFE DO P.I.XAVANTE DA RESERVA COUTO



092 Sábado 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) - Suplemento Jnnho de 1978

MAGALH~ES, SOBRE OCORRtNCIAS GRAVES EM

SEU SETOR DE TRABALHO, ENTRE OS rNDIOS

E POSSEIROS E FUNCION~RIOS DA FUNAI.COM

AMEAÇA E TENTATIVAS DE MORTE CONTRA O

SIGNAT~RIO E OUTROS. POR PARTE 005 POS

SEIROS. AO ILMO.SR. IVAN BAIOCCHI. DELf

GADO REGIONAL DA 7a. DR/FUNAI.(Goiânia)

(Informamos aos ilustres membros desta CPI que

o destinatãrio deste relatório, Sr. Ivan Baiocchi. e ex-Sar

gento da FAB e não deu nenhuma atenção ao presente re1atórlo.)

"Senhor Delegado

Uma vez mais me dirijo a V.S. para expor os

graves fatos que vêm ocorrendo na Reserva Indígena sob minha

responsabilidade, para, ao final, solicitar as providências

que me parecem ser as mais acertadas para põr fim a tudo.sem

deslustre para o nome da nossa Fundação e do nosso País. tão

caluniado no Exterior. justamente no tocante ao tratamento e

aos cuidados que têm sido dispensados ao índio.

2. Como se não nos bastasse o delicado trato com

os índios. os moradores da Reserva (cerca ~e 15 famílias). ~

.os a outros "de fora". jã não fazem segredo de que os seus

propósitos são os de expulsar os índios da ãrea, que lhes

foi delimitada pelo Governo, e eliminar todos os funcionári

os da FUNAI. que lhes em~aracem os objetivos.

3. Eu mesmo jã sofri duas tentativas de morte,

sendo que a mais grave delas foi a ocorrida no interior de

um "bo1icho" (nome que aqui e dado a botequim), no dia 13 de

ju1ho.passado, quando uns 30 a 40 posseiros, armados de ca

rabinas e revõ1veres, entre insultos e palavras de sujo ca

lão, chegaram a tentar passar por meu pescoço um 1aço de cor

da, só não o fazendo devido aos desesperados apelos da aten

dente de enfermagem Maria A1zira, que se encontrava grãvida

de seis meses.

4. Esse "bo1icho", de propriedade de um dos exal

tados posseiros, de nome SIZENANDO MOREIRA DE SOUZA,estã mo~

tado em territõrio da Reserva, e e onde se vende quase que

exclusivamente cachaça.

5. ENTRE OS INOIVIDUOS QUE TENTARAM MATAR-ME,LE~

BRO-ME DE DOIS, A QUEM PUDE RECONHECER DE PRONTO: Joaquim

Correia e Amauri, ALEM DOS FILHOS de Sizenando (Joãozinho,um

deles, ameaçou matar os índios "capitãoes" da aldeia existe~

te na Reserva sob minha responsabilidade).

6. Não e segredo para ninguem, na região, que o

~abeça de todos esses baderneiros interessados na expu1s ã o

dos índtos e o rico fazendeiro IDELFONSO de TAL, sócio de o~

tro que ocupa terras da Reserva, cujo nome não pude ainda a

purar, devidamente.

7. Esse Sizenando, segundo corre pela região.co~

tratou os serviços de um ex-funcionãrio da Fazenda Xavantina

S/A, de nome JUSTINO, juntamente com outros fazendeiros, pa

ra matar-me e aos "capitães" indígenas Martins, Paulo e João

zinho e, ainda, aos funcionãrios Jamiro e Jose Carlos, das

Reservas Co1uene e Areões (segundo consta, o primeiro e o

mais visado).

8. r sabido que I1defonso. Sizenando e outros f~

zendeiros, de dentro e das vizinhanças da Reserva, possuem.

em suas fazendas, armas de grosso calibre, muitas delas de

uso exclusivo das Forças Armadas, e que todos jã deram ord€m

aos seus peões para atirarem para matar os índios e mesmo

funcionãrios da FUNAI que entrassem nos seus domínios.

g. O objetivo confessado por esse I1defonso e o

de criar um problema nacional com a morte dos índios e dos

funcionãrios da Fundação, para forçar uma solução rãpida aos

processos de indenização pela ocupação das terras que dizem

serem suas e que se encontram na área de1imiõada pelas Reser

vaso

10. No "bo1icho" de Sizenando, em conversa pouco

amistósa, o trascível I1defonso me afirmou que não manda

~inguêm matar: ele mesmo o faz, quando i necessãrio, e o fa

rã se perder as suas terras para os índios.

11. Os índios da Reserva Couto Magalhães, por is

so Mesmo, e pelas muitas confusões que vem sendo armadas con

tra eles. com o objetivo imoral de os apontar como arruacei

ros e. perigosos, encontram-se em pi de guerra contra os pos

seiros e ate jã receberam das outras aldeias Xavantes 'das o~

tras Reservas a promessa de uma aJuda em sua "guerra", caso

o estopim preparado pelos posseiros pegue fogo.

12. Entre Xavantina e o Parque Indígena Xavante ,

hã um trecho de 120 km, que tenho que percorrer, regularmen

te. E um trecho qu~se deserto. que se presta, maravi1hosame~

te, para uma cilada de morte e que não posso nem devo perco~

rer a pi.

13. Antes que todas essas confusões começassem a

se armar, eram os posseiros, hoje declarados meus inimigos,

que me davam carona em veículos de sua propriedade, talvez

visando a estreitar amizade comigo. para obter a minha cump1i

cidade em favor dos seus planos de expulSão dos índios.

14. Fiquei sabendo das serias ameaças contra a mi

nha vida e as dos colegas dos outros Postos pelo Sr. GILBER

TO FERREIRA GARCEZ, que ê tambem testemunha das tentativas de

mor-te que sofri e de outros fatos ·mais que corroboram o que

aqui e relatado.

1,6. Foi ele quem me trouxe para Goiânia, após 20

dias de espera em que me encontrava, aguardando um meio de

vir para esta Capital, e me deu o aviso do que se tramava ron

tra mim, confirmando o que eu jã sabia.

17. Alem do fazendeiro Ildefonso, constam como cA

beça da trama armada contra os índios um ex-Deputado de Goi

is, cassado por ato da Revolução, e os irmãos Dtací1io e AlI

pio Tontini, proprietãrios de terras em S.Marcos.

18. Estão correndo seria risco de vida, desse mo

do, alem de mim, os seguintes funcionãrios da FUNAI e pesso

as ligadas aos índios das Reservas da região:
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-NArLDE NONATO DOS SANTOS, atendente de eorer

mage~ do ?I.Xavanta da Reserva Couto Maga

lhães;

-UM ESTAGr~RIO, que deverá substltuir-me du

rante as minhas férias, e que vai ficar so

zinho;

dias da Reserva sob minha responsabilidade, antes mesmo de

pensar em minha vida, que nada va1erã, mesmo se eu fracassar

em minha missão de funcionãrio da FUNAI.

t: o relatório

P.I. Xavante, em

Alexandre Ramos Cristina

-~AMIRO BATISTA ARANTES, Chefe do p.r. Colue-

ferente ao 19 semestre deste ano e outro de 14 de julho des-

te ano), sobre o mesmo assunto, e a insistência, nele, tem

a medida exata das minhas preocupações com o destino dos in-

adianto a sugestão de algumas medidas que poderão ser toma 

das, a fim de não sã aliviar a tensão existente na região,c~

mo também evitar mortes, que só poderão ser lamentadas de

pois:

DecretoAeronáutica Militar, Márcio de Souza e Mello, pelo

Tendo visto o clima reinante na região, pode

mos,agora, ver o funcionamento do Posto Indigena, com info~

mações prestadas pelo mesmo funcionário da FUNAI.

a. Histórico:

A ãrea do P.I. Couto Magalhães, co~~ as ~

P.I. Areões e P.I. Pimentel Barbosa, todas na mesma região,

foi a que ~ais mereceu decretos presidenciais e portarias mi

nisteriais. Com efeito, os Ministros da Marinha de Guerra,A~

gusto Rademaker, do Exercito, Aurelio de Lyra Tavares e da

Chefe do Posto

nQ 65.212, de 23 de setembro de 1969, criam as reservas, com

~s limites indicados no referido decreto. Menos de um mês d~

pois, o Decreto nQ 65.405, de 13 de outubro de 1969, de .au

toria dos mesmos três Ministros, altera o decreto anterior.A

.•udança substancial refere-se aos limites das ãreas,as quais

~ão são indicadas no presente decreto, como o fizera o decr~

~o anterior. Por fim, a delimitação da área ê objeto da Por

taria Ministerial nQ 1.104/72, publicada no Diãrio Oficial

de 4 de outubro de 1972.

P.I. COUTO MAGALH~ES

A que se devem essas marchas e contramarchas

~ue atingiram as ãreas desses três Postos Indigenas? Não·ê

difici1 suspeitar: outros interesses, que não os dos indios,

entraram em jogo. Consta que o ex-funcionãrio da seção de

cartografia da FUNAI, Valdênio de Tal - hoje proprietãrio

na região - e outras pessoas levaram os indios do p.r. Pime~

tel Barbosa a aceitarem a diminuição da sua ãrea, em troca

de algumas novilhas e uma caminhonete C-lO 1971. A ãrea do

P.I. Areões, por incrivel que pareça, foi demarcada, conser

vando bem no centro dela a Fazenda Dois Corações, com estra

da de acesso, que percorre o restante da reserva, desgostan

do, profundamente, os indios.

A ãrea do p.r. Couto Magalhães, embora tenha

merecido a mesma atenção em termos de decretos e portarias,

co~o a ãrea dos P.!.Areões e Pimentel Barbosa, contudo, até

o presente, ainda não foi demarcada.
Alexandre Ramos Cristina, ao assumir a chefia

do P.I.Xavante, designado pela Portaria n9 499/P, de 20/7/74,

encontrou a seguinte situação:

Dos 23.800 ha da área, três fazendeiros, com

titulo definitivo. ocupavam 6.799 ha assim dlstribuidos:

-5.999 ha de Sizenando Moreira de Souza;

400 ha de Amaury de Tal;

400 ha da Viúva de Izâ Benedito de Olivei-

ra.

sei

pararal do que vem ocorrendo na região,

ne, que e o mais visado por todos, não

as providencias cabiveis e uma verificação

no local.

Este relatório complementa outros dois (um r~

Os fatos vão aqui narrados com singeleza, sem

Desde logo, porêm, com a devida vênia de V.S.

a. reinsta1ação do equipamento de rãdio que

lã existia (no P.;.Xavante) e que hã mais

de um ano se encontra em Goiãnia, para co~

serto (?);

b. licença da Policia Federal para que funci~

nãrios do campo portem armas;

c. funcionamento do rádio das 7 da manhã às

7 da noite, para rãpida comunicação ~ qúal

quer irregula~idade;

d. um veiculo para deslocamento do pessoal;

e. comunicação ao Exercito ou ã Policia Fede-

21.

-GETULIO BARROS BARRETO, Procurador da FUNAI

em Brasilia, apontado para ser eliminado por

50 mil cruzeiros, inicialmente (o preço de

sua morte já aumentou, segundo informaçõesna

região);

-PADRE MARIO GOSSO, Diretor da Colónia Sale

siana de São Marcos;

22.

que a eles eu tenha procurado acrescentar tintas de escânda

lo ou de sensacionaiismo, ~orque não é meu propósito impres

sionar pelo relato e sim pelos fatos, que poderão ser compr~

vados sem esforço por quem V.Sa. envie ao local para a devi-

da apuração.

20.

por que;

-RONALDO QUIRIND, responsável pelos mapas

demarcações (por motivos óbvios).

19. Qual~uer anormalidade que ocorra por aquelas

paragens só chegará ao conhecimento da autoridade mais prõxi

~a muito tempo depois de ser tarde demais para qualquer pro

~idência saneadora, por falta de qualquer meio de comunica 

ção que não seja um mensageiro a pé, que bem poderã ser mor

to no caminho também.
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Mais 4.000 ha eram ocupados por pequenos pos

seiros, e 10.000 ha eram ocupados, sem titulo de proprieda 

de. pelo Dr. Armando Conceição, que jã encontramos no Parque

Nacional do Xingu.

Tod~s o~ proprietãrios ou posseiros foram a

fastados da ãrea, excetuando o Dr. Armando Conceição.que CO]

tinua na posse tranqOila aos 10.000 ha, mediante "acordo"com

I FUNAI. Mais ainda. O Dr. Armando Conceição e o único pro

prietário, junto ã área indigena (alem da posse dentro da á

rea), que possui Certidáo Negativa dada pela FUNAI. O Dr.Ar

mando Conceição e conhecido na regiio como "amigo· de um al

to funcionário da cúpula da FUNAI.

b. Infra-es~rutura:

O serviço de rádio nio funciona e nio fun

cionou, na maior parte do tempo. Em conseqOencia disso, DUAS

VIDAS HUMANAS FENECERAM, alem de inúmeros outros inconvenie]

tes acarretados para o funcionamento do posto. O posto care

ceu de viatura durante anos e, quando teve urna viatura, nio

tinha verba para combustivel e conservaçio.

c. Saúde:

A seleçio e preparação das atendentes de

~üde e deficiente. As atendentes se ausentam. com freqfien 

cia, do posto. Urna delas chegou a levar para o posto um com

panheiro para coabitar com ela, com grande estranhe~á, por

parte dos indios.

O posto nunca dispôs de medicamento suficien

te para atendimento aos indios, o que obrigava a levar os e]

fermos para as cidades mais prõximas ou ate mesmo para Goii

nia. com gastos feitos pelo chefe do posto, tirando do seu

ordenado.

e de pagamento para o professor i ndigena não permiti ram o fun

cionamento regular da escola. que estã ameaçada de parar de~

finitivamente.

e. Projetos:

Durante três anos, o Posto foi contemplado

com apenas um projeto feito pela antropóloga Maria Aracy Lo

pes de Almeida, orçado em apenas 150 mil cruzeiros, mas ao

Posto chegou apenas uma caminhonete adquirida por 45 mil e

que.chegou jã com 14.000 quilômetros rodados. Onde teriam i-

do parar os 105 mil restantes, o chefe do Posto não sabe di

zer, pois não passaram por suas mios.

f. Verbas:

No mesmo espaço de tempo, o Posto recebeu,

aproximadamente, 30 mil cruzeiros para todos os gastos. A r~

ceita mensal foi de 850 cruzeiros, sendo que uma sê viagem

de caminhonete para a cidade mais próxima, Barra do Garças,

para atendimento de saúde ou procurar gêneros de primeira ne

cessidade, ficava em 1500 cruzeiros, sõ de combustivel.

A falta de recursos leva os indios e o pr6

prio posto a viver na dependência de favores dos fazendeiros

vizinhos, com todas as desvantagens dai resultantes.

POSTO INDIGENA: Urna situaçio calamitosa

Nas devidas proporções, o que acabamos de ver

é a situação dos postos mantidos pela FUNAI. Alguns estão em

situação ainda pior, como o P.I. Canabrava, no Maranhão. Não

possui uma viatura, não possui rádio transmissor, não possui

s~quer ãgua potável suficiente no verão. O chefe do posto

comprou um animal para visitar os indios das aldeias mais di~

tantes.

mento.

Há no posto diversos indios escarrando placas

O tratamento odontolõgico prestado pela EqUi

pe se reduz ã extração. Acontece que, na ausência da Equipe,

que era de 362 dias por ano. era preciso levar os indios ao

de"tista da cidade mais próxima para ser aliviado do sofri -

nunca foi possivel dar um tratamento adequado.

A Equipe Volante de Saúde, que, teoricamente,

deveria passar pelo posto, cada três meses. em três anos ap~

receu apenas três vezes para atendimento ã saúde, permanece~

do no posto dois ou tres dias. Noutras ocasiões, a Equipe veio

em missão secreta.

ãCorda, cortou a área dos índios Guajajaras, de uma ponta

merci o.

outra, criando serias problemas para eles. Atraídos pela es

trada, fixam-se ao longo dela e ali procuram viver de peque

nos negócios com os viajantes. Ate a diamba e artigo de co -

o prõprio posto da 'UNAI.

A estrada BR-226, no trecho Grajau-Barra do

flitos com a do P.I. Krikati, a 18 km da cidade de Montes Al

tos, sede do Municipio do mesmo nome. A estrada MA-280 cor 

tou a área indigena; bem em cima da aldeia. Na ãrea há apro

ximadamente 1500 intrusos, sendo Paulino Siqueira, os Mottas

e os Soares os malores "proprietãrios". Paulino Siquelra se

diz dono da Fazenda São Francisco, em cuja área se encont r a

No Maranhão não há uma sã ãrea indigena defi

nitivamente demarcada. A ,UNAI anunciou a demarcação de oito

ireas este ano. Não vai ser demarcada uma área cheia de con-

O P.I. Porquinhos - indio Kanelas - estã sit~

ado a 120 km da cidade mais próxima, que ê Barra do Corda. O

posto não tem escola. não tem rádio transmissor, não tem urna

viatura, não tem uma cooperativa onde os indios possam com

prar alguma coisa. A FUNAI presta assistência aos indios, me

diante bilhetes, como o seguinte:

quaisde sangue, com suspeita de serem tuberculosos e aos

Quanto ã medicina preventiva, apenas uma vez

houve vacinação, mas foi feita de modo improvisado, nio ati]

gindo a totalidade dos índios eXistentes na área do posto.

d. Educacão:

O Posto nio possui um predio adequado para

as aulas. ~ menor chuva. as aulas devem ser suspensas, por

que a igua entra por cima e por todos os lados. Não há se

quer uma privada para os alunos.

A falta de lugar adequado, de material esco 

lar. de condições de ensino, de,alojamento para a professora
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·P.I.Porquinhos, 6/11/1975.

Autorização

Está autorizado a transitar entre sua aldeia

~ a cidade de 'Barra do Corda o índio Jose Fumeiro, viajan do

em companhia do índio Lourenço Telsête, ambos lndios Kanelas

da aldei~ dos P~rquinhos. A finali~ade dos mesmos e vender

seus artesanatos e comprar objetos de suas necessidades. Pr~

zo mãximo de seu pe~curso é de 10 (dez) dias. Peço aos se

nhores civilizados a.colaboração em não deixarem os mesmos

ingerirem bebidas alcoólicas. Agradecido. Daniel de Souza Si

lIIões"

Ai está retratado o drama d~ índio, que, car~

cendo das coisas mais essenciais em sua ãrea, faz uma cami -

nhada de 120 km com autorização da fUNAI e com a possibilid~

de d~ se embebedar.

HANBIKWARA: Um Caso ~e Vergonha Nacional

Coord.609 348-60943' e 13938'·13947'

3 - Agropecuãria União S/A - Funai/5a./1B5/71

Coord.59924'-599-30' e 14922'30' '-14926'

4 - Agropecuária Guapore-Calera S/A-iunai/BSW

696171

Coord.60906'-60903' e 14925'-14929'

5 - Nhambikwaras Ltda. - Funai/BSB/160/71

Coord.5992:5'-59919' e 14937'30"-14935'30"

6 - Kanaxuê Agropecuãria - Funai/5a./2199/70

Co~rd.599~5'-59919'e14937'30' '-14935'30"

7 - Agropecuãria Tapicuru S/A-Funai/BSB/2064/

70

Coord.5994S'-60916' e 13949'-14906'

8 - AGRORIO - Agrope~uãria do Rio S/A-funai /

5a ./!l064/70

·Coord. 59940'-60900' e 14919'-14929'

9 - Bagua S/A - Agropecuãria da Bacia do Gua-

26/1 0/1975).

Ess~s mudanças, feitas com o beneplácito da

FUNAI, ocasionaram as mortes de dezenas de índios. Alguns

índios, as empresas agropecuãrias solicitavam Certidões Neg~

tivas à FUNAI. Em apenas dois anos e pouco, há pelo menos 15

pedidos encaminhados à FUNAI, conforme a relação abaixo:

1 - Agropecuária Vale do Guapore-Funai/Gab. /

406/69

Coordenadas: 149-159 e 589-599

2 - Leo Maníero - Funai /5a./233l/7D

Não somos nós que assim o qualificamos, mas

os próprios antropõlogos reunidos pela FUNAI para estudar a

situação em que eles se encontram.

"O Vale do Guapore, dizem os referidos antro

põlogo~, estã, hoje em dia, praticamente nas mãos de partic~

lares, quase todos com Certidões Negativas fornecidas pela

FUNAI, confirmando a ausencia de grupos indígenas na área.

Isso mostra que NEM A LEI NEM A CONSTITUIÇ~O foram respeita

das e os órgãos, aos quais competiria a execução da lei, não

tinham o poder ou o interesse em cumpri-la". E concluíam:

"A SITUAÇ~O DOS INOIOS NANBIKWARA t UMA VERGQ

HHA NACIONAL". (O Estado de S.Paul0 28/10/75)

a. A Transferência Suicida:

-Nos ultimos anos, no entanto, o Gove r n o

passou a estimular os investimentos na Amazônia atraves dos

inçentivos fiscais. Surgiu aí o fuila9re brasileiro para jus

tificar todo tipo de arbitrariedade praticada contra os nos

~ps índios, que, de uma hora para outra, viram suas reser 

vas diminuídas. Alguns, como os Nanbikwara, q~e habitavam o

Yal~ do Guappre, foram transferidos de suas terras ferteis

para os cerrarlos". Apoena de Meireles (O Estado de S.Pau]o,

a

na

da

to, o administrador da fazenda, Sr. Max Mosmann, suíço,

o dos índios que vivem ou vegetam, na total dependência

Fazenda Agropecuária Vale do Guapore S/A. Esta fazenda,

impossibilidade de se livrar dos índios, por meios malS dire

tos, optou por um plano de genocídio, por um discuido inten

cional.

c. A morte Lenta e PREMEDITADA

Ho~e, os índios se encontram junto às fazendm

que se implantaram no Vale do Guapore. O caso mais dolorosoê

Uma bem equipada enfermaria, na sede da Faze~

ea, fica a menos de 500 metros da aldeia indígena; entretan-

pore-Funai/5a./2072/70

Coord.59945'-59955' e 14919'-14929'

10 - Cerro Azul - Funai/5a./0719/71

Coord.59915'-59922' e 15927'-15930'

11 - Cia. Guapore Agropecuâria-Bonguape-Funai/

BSB/1393/71

Coord. 60913'-ô0915' e 13Q3B'-1~949'

12 - Agropecuária Cabixi-Funai/5a./2518/70

Coord.60910'-6D917' e 13915'-13951'

13 - Galera S/A - Agropecuária Comercio ~ In

.dústria-Funai/BSB/2556/70

Coord. 59922'-59936' e 14922'-14926'

14 - Edmundo Jose Rodrigues - Funai/5a./597/71

Coord.6090D'-60920' e 14905'-14930'

15 - Sapé-Agropecuária S/A-Funai/Gab.406/69

Coord. 59960'-14915'

Esta última, como se pode ver pelas COordena

das, e a maior de todas, só igual à primeira da lista, e e

tambem a mais antiga. O número do protocolo e o mesmo em am

bas.

Consta que a Sapii-Agrollecuâri a S/A pertence ao

grupo do qual faz parte o filho do ex-Ministro Costa Cavalc~

ti.

os

suasfaziam longa caminhaca a pe de retorno e encontravam

terras invadidas.

b. A Ocupação Crimlnosa:

Ao mesmo tempo em que se transferiam
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partir de fins de 1975, proibiu que a enfermaria atendesse os

rndios.

o fato foi denunciado em relatõrio pelo Chefe

do Posto da FUNAI, responsãvel pela região e constatado pela

enfermeira da Equipe Volante de Saúde da FUNAI.

Em-começo de 1976, jã haviam morri do duas rn

dias: a primeira, uma mulher de 45 anos, conhecida por todos

como "mamãe"; e a segunda, uma mulher de 35 anos, mãe detrês

crianças. As duas morreram apenas de gripe.

Denuncia~os estes fatos ã opinião pública, em

entrevista ao jornal ·0 Estado de S.Paulo·, para ver se a FU

NAI tomaria alguma providencia. Isso nos custou ameaça de mor

te e de espancamento por parte do Sr. Max Mosmann, que nãose

envergonhou de comunicar seus criminosos intentos ao corres

pondente do mesmo jornal, em Cuiabã, Oscar Ramos Gaspar.

Ea poder do Sr. Max Mosmann se encontra uma

coleção de alguns milhares de slides coloridos, nos quais se

pode ver a ação da fazenda contra os posseiros e a promiscui

dade entre peões e rndias.

A Fazenda Agropecuãria Vale do Guaporê possui

cinco campos de pouso, sendo um bem junto da sede da Fazenda.

Por terra o acesso ã fazenda se faz pela es-

trada Cuiabã-Porto Velho, BR-364, ate a altura do quilômetro

650, aproximadamente, onde se toma uma estrada ã esquerda de

quem vem de Cuiabã, junto ã Pensão ~vora ou do Português.

CINTAS-LARGAS: "O Massacre do Paralelo 11"

Jã fizemos alusão a um dos desafios que se a

presentam a esta CPI. Outro e não menor desafio ê o que se

r~lac;ona com o julgamento dos verdadeiros culpados pelo as

sassinio dos indios Cintas-Largas, ocorrido em 1963, em Mato

Grosso e que ficou conhecido como o "Massacre do Paraleloll~

O julgamento do seringueiro Ramiro Costa, úni

co condenado por esse crime, sõ foi possível, 12 anos mais

tarde, quando todos os executantes do massacre ou jã tinham

morrido ou estavam desaparecidos. Tivemos oportunidade de a~

sistir a essa farsa encenada na Justiça de Cuiabã e que te

ve, entre os atores, o Senador Eurico Rezende, que serviu na

assessoria da acusação, especialmente convidado pela FUNAI.

Para vergonha deste País e da nossa Justiça,

condenou-se, naquele aparente julgamento, um pobre velho,

mas nem sequer se fez menção aos verdadeiros culpados pelo

massacre. O Sr. Eurico Rezende, com uma oratõria, no mais 11

dimo estilo "como me ufano do meu pais", procurou, antes,sal

var a imagem do Brasil no exterior (O Estado de S.Paulo 2 e

3 de junho de 1975) do que defender o direito do indio a vi

ver neste Pais, que deve ser feito pela verdade e pela justi

ça e não por slogans, ainda que carimbados em todos os enve

lopes.

~ãder de Figueiredo Correia. mais de uma vez

citado neste depoimenta, dizia na CPI de 196B: "A verdade i

que os culpados estio li. ~este casó, considero culpados me-

nos os executores Gue os mandantes, que, todos sabemos, são

pessoas poderosas, que continuam por lã". (Diãrio do COllgre~

so Nacional, 28/4f1971, pãg.6)

E, mais adiante, interrogado pelo Preside"te

da CPI, o Dr. Jãder responde: "Do nome da empresa (responsá

vel por este crime) recordo-me, perfeitamente. Trata-se de

Arruda,Junqueira & Cia., firma poderoslssima em Cuiabá".(ib.

p.9).

Foi essa empresa que, com suas armas de guer

ra (metralhadora e mosquetão) e cobertura aérea, possibi1i 

tou a execução do "Massacre do Paralelo 11".

Sr. Presidente e Srs. Deputados, Ramiro Costa

foi sentenciado, mas não foi ele o condenado, e sim a Justi

ça deste Pais.

Ramiro foi indultado porque era primário e já

tinha cumprido metade da pena, e nós, pessoalmente, tivemos

~e procurar um asilo de velhos, onde ele pudesse ter alguma

.ssistincia, nos últimos anos de vida, uma vez que a firma

~m que trabalhou e que foi tão solicita em levá-lo ao crime,

~ão se preocupou em assinar sua carteira de trabalho.

Ramiro em breve morrerã, e o~alã ele, tendo

conhecime~to do interesse desta CPI em apurar os fatos, pos

sa dizer, com o nosso Imperador: "Sereno aguardarei no meu ~

zigo, a justiça de Deus, na voz da Histõria~.

Os indios Cintas-Largas não sõ foram vitimas

do massacre de 1963, mas, sobretudo a partir de 1969, viram

suas terras, juntamente com as dos indi os Suruí, invadi das'

por grileiros dos mais ousados, como a Colonizadora Itaporan

ga, dos Irmãos Melhoranza. Os indios, que eram alguns milha

res, hoje estão reduzidos a algumas centenas apenas e com aI

tissima porcentagem de tuberculose.

O médico, Oro Jean Chiappino, tendo vivid o

longos meses com 05 índios Surui, pôde presenciar a assistên

cia médica prestada aos inuios pelo Departamento de Saúde da

FUNAI e assim o qualificou: "A inconsisténcia desse Oeparta

mento, a irresponsabilidade de seus membros e, em verdade, a

sua incompetência deixam-me afirmar que este Oepartamento"oo

tem realidade. Tomam-se as medidas para obter fotografia, a

fim de provar a eficiéncia da ajuda medica prestada pela FU

NAI aos índios doentes, mas, depressa, saturados de folclore,

a equipe partiu, deixando-me para trás sozinho com os doen 

tes, sem remédio, a não ser os que eu mesmo havia trazido".

(Amazind/IWGIA - Document n9 19)

CONCLUS}\O

Sentimos que i chegado o momento de ir termi

nando este depoimento. Reconhecemos que muita outra coisa

haveria para dizer, mas não tivemos a intenção de esgotar o

assunto. Indicamos uma ou outra medida que podem parecer su

gestões para melhoria do órgão de assistência o indio, mas

não ê esse o nosso pensamento, pois esse õrgão se tornou in

viãvel. Indicar medidas paliativas só serviria para conto r 

nar o problema e dificultar sua solução.
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A solução e uma sõ:~FUNAI~

Mas que em seu lugar não surja um õrgão cuja

estrutura e pessoas vão repetir os mesmos erros da FUNAI, c~

mo esta e seus funcionãrios repetiram os do SPI.

Antes de pôr o ponto final a este depoimento,

queremos dizer uma palavra sobre o que julgamos ser o erro

básico da política indigenista brasileira.

A política indigenista brasileira está tão ei

vada de erros, contradições, impasses, omissões e, ao mesmo

tempo, de medidas descabidas, que e necessário que se descu

bra o erro fundamental, a origem de todos os males.

O diagnõstico é simples, e a descoberta do

mal poderá ser, ao mesmo tempo, a descoberta de uma nova ins

piração para a organização da sociedade em que vivemos~

O erro fundamental da política indigenista br~

si1eira reside no fato de terem os legisladores se esquecido

de que, anteriormente a qualquer lei ou norma existente nes

te País, o índio já era uma pessoa, um ser adulto, com sua

autodeterminação,livre, organizado em sociedade~ formando p~

quenos ou grandes povos, senhores deste imenso territõ r i o,

que a cobiça do homem branco retalhou em mais de uma dezena

de nações.

Esqueceram-se, outrossim, os legisladores de

que o índio possuía uma economia comunitãria, vivia em harm~

nia com a natureza, trabalhava com nobreza e dignidade.

Esquecido dr tudo isto, o legislador se arro

gou o direito de dizer ao índio que ele é um menor, um inca

paz, um tutelado, ~ue não é livre nem sequer para sair da p~

quena área que o mesmo legislador lhe fixou; não é livre pa-

ra se reunir com seus parentes; não é dono de um palmo de

terra.

Não bastando isso, o legislador determina que

esse menor, esse incapaz, esse tutelado poderá, um dia, ema~

cipar-se, desde que se torne um elemento õtil àquela socied~

de que tudo lhe tirou.

_Sr. Presidente e Srs. Deputados, a solução do

problema indígena é muito fãci1. Aliás, o índio não tem pro

blema. O problema estã em nõs e em nossa sociedade,no siste

ma econômico, político e social desumano em que vivemos; es

tá nos nossos esquemas de valores, na desenfreada ganãncia,

que leva ~ ·civi1izado" a destruir as prõprias fontes da e

xistência, esquecido das gerações futuras.

o índio estã questionando tudo isto e, por

conseguinte, ele se tornou um problema para nós, quando, na

yerdade, ele nos está indicando a solução dos nossos proble-

mas.

o índio nos sugére como viver numa socieda d e

mais humana, onde os bens nã~ estejam acumulados nas mãos

de uns poucos, onde as condições de trabalho não sejam avil

tantes, mas dignificantes e onde, sobretudo, se tenha um pr~

fundo respeito pelos direitos de cada ser humano.

ANEXOS:

1 - Y JUCA PIRAMA - O Indio: aquele que deve morrer

Documento de Urgencia de Bispos e Missi~

nãri os . 25/12/1973

2 - CONCLUSUES E RErOMENDAÇ~O do Curso-Seminãrio

Il~~ do Bananal 4-29/8/1975

3 - 2a. ASSEMBL!IA DE CHEFES INDIGENAS-Cururu-Maio-1975

4 - 3a. ASSEMBLrIA DE CHEFES INDIGENAS-Meruri-Setem.1975

5 - Boletim do CIMI - Ano 5 nQ 32 Outubro de 1976

6 - 6a. ASSEMBLrIA DE CHEFES INDIGENAS-Ald.Nanbikwara-1976

7 - 8a. ASSEMB~IA DE CHEFES INDIGENAS-S.Miguel-RS-1977

8 - A POLITICA DE GENOCIDIO CONTRA OS INDIOS - Anônimo

9 - D INDIO E SUA DESVENTURA - Acary de Passos Oliveira

Separata da Revista NHEENGATU

ano 1 - nQ 1 ján/fev.1977

10 - INTEGRAÇ~O OU EXTINÇ~O - Antônio Iasi Júnior

Separata da r-evista VOZES - ~

bri 1 1976

11 - ATIVIDADES DO SECRETARIADO DO CIMI: 1973-1975

12 - O INDIO DEVE VIVER - Curso promovido pelo CIMI-Ijuí-1977

13 - la. ASSEMBLEIA DE CHEFES INDIGENAS-Diamantino-1974

14 - ~ONSTANTE HISTORICA DO "INDIGENATO" NO BRASIL

Carlos A. Moreira Neto

Atas do Simpõsio sobre a Biota

Amazônica vo1.2 pp: 175-85-1967

15 - MISSUES INDIGENAS DE MATO GROSSO DEBATEM LINHA DE AÇ~O

16 - BOLETIM DO CIMI - Ano 3 nQ 16 - novembro de 1974

17 - LUTA INDIGENA - 7a. ASSEMBLEIA DE CHEFES INDIGENAS

18 - INDIO: Integração é problema étnico?

Antônio Iasi Júnior - O Est.

de S.Paulo 28/3/1971

19 - A IGREJA E OS INDIOS - Extra

20 - PROBLEMAS INDI~ENAS BRASILEIROS

XXIV Reunião Anual da SBPC - julho de 1971

O SR.PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

Esta Presidéncia deliberadamente ignorou os pr~zos para o d~

poimento do Padre Antônio Iasi Jr. S.Revma. alongou-se por

hora e vinte minutos. E o fez em face da riqueza de e1emen 

tos trazidos pela sua exposição Ouvimos, estã claro, uma es

pécie de candente libelo contra a política indigenista bras!

1eira. Assim, o esquecimento dos prazos regimentais para ex

posições foi inspirado pela importância do depoimento. Estão

inscritos para inquirirem o ilustre depoente vários Deputa 

dos, mas naturalmente cabe ao ilustre Relator Uba1do Corrêa

formular as objeções iniciais.

o SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Sr •

Presidente, Srs. Deputados, gostaria, primeiramente, de inda

gar ao ilustre depoente qual o cargo que, no momento, ocupa

junto ã CIM!.

o SR. DEPOENTE (Antônio Ias; Júnior) - Secre

tãrio-Executivo.
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o SR. RELATOR (Deputado Upa 1do Corrêa) - De 2!l

de provêm as verbas que o ~rMI manipula~

O SR. DEPOENTE (Antônio tasi Junior) - De vã

rfas fontes~ de benfeitores; da assinatura de boletins e de

re'Cursos provi ndos de a"uX'í11'Os do estrangelro, através· . ele

~.

o SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) ~ Quem

preside,no momento, a CIMI?

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Junior) - Dom To

llIás Balduíno.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) Fiz

estas perguntas porque, como muito bem disse o nosso Presi

dente, ouvimos um verdadeiro libelo contra a política indig~

nista. V. Revma. diz que hã muitos funcionários, inclusive da

FUNAI, que deviam estar lã, Junto às reservas indígenas,e e~

tão aqui. Há mais de dois meses esta Comissão estã instalada,

e V.Revma. também, como Secretãrio da CIMI e estudioso do a~

sunto, estã permanentemente aqui, na Câm6ra dos Deputados.En

tão, parece-me que o mesmo erro estã ocorrendo no CIMI que,

com verbas dadas para um trabalho junto aos índios, sustenta

pessoas na Capital da Republica. Quanto ã acusação de que b~

bidas alcoôlicas são distribuídas a granel nas reservas indI

genas, pergunto a V.Revma. se este fato ocorre somente nas

áreas controladas pela FUNAI.

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - Não me

referi ã distribuição de bebidas alcoõlicas. Citei o relatõ

rio de Alexandre Ramos Cristino, que diz que hã um "bolicho"

dentro de uma reserva indígena, o que é gravíssimo. Mas os

indios, saindo da reserva, são expostos a se embebedarem, c~

.0 de fato os tenho visto por toda parte, e isto mostra que

eles se embebedam porque a FUNAI não os atende na ãrea. Essa

i ~ ilação entre bEbida alcoôlica e FUNAI.

O SR. RELATOR (Deputado Ubãldo Corrêa) - O S~

Orlando Villas Boas, que inclusive estã sendo cogitado, ago~

ra, para receber o Premio Nobel da Paz, disse aqui que, em

outras reservas indígenas, não controladas pela FUNAI, tam

bem a bebida alcoôlica grassa ã v~ntade. Fiz a indagação pa

~. saber se o depotmento de V.Revma. se limita ao fato que~

~hece ou tem apenas a intenção de fazer críticas. No proces-

so de crime instaurado na tribo Merure, um dos acusados,o Sn

Leônidas Pereira Lima, se defendeu juntando a cõpia da escri

turà de suas terras. Apurou-se oue o vendedor dessas terras,

Que pertenciam aos índios, foi o Padre Bruno Mariano. Tem V.

Revma. conhecimento disto?

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi JUnior) - Na CPI

do Sistema Fundiãrlo, o Deputado-General, cujo nome não me

recordo agora, trouxe esse ;ato i baila e mostrou a escritu-

ra. Eu lhe disse que ele estava, talvez, pouco informado. Eu

poderia trazer outras escrituras de vendas de terras na mes

ma ãrea. Afirmei que a explicação dada pelos prôprios missi~

nãrios da ãrea era que, primeiro, compraram a terra porque

-a a única maneira de poder garanti-la para o índio, em fa-

ce da balbúrdia que era o SPI. Comprando a terra, assegura ~

vam para o índio uma ãrea pacífica. somente par~ ter ess~

cOndição. Depois foi necessãTio demarcar à área, p~rque li 1~

vasão era grande. Como não tinham recursos sUfici~ntes, yen

ele,ram -uma pal"te ela ~Y'ea pano dema1'car o l'estante. Por fim·

não sei se <:1'0001 ogi camente o fato ê antes 'Ou depoi s, mas po~

co importa - eles venderam uma ponta da área p~ra pessoas a

~1gas, para impedir a invasão dentro da ãrea. Esta é 11 expll

cação dada pelos prôprios missionários, aliás. pelo Padre R~

dolfo, ~Ue faleceu em defesa da ãrea indígena. E a lisura d~

missionários nesse caso, que aliás não foi citada por mim,

se mostra no fato de eles abrirem mão totalmente da ãrea que

possuem atualmente para os índios. Portanto, adquiriram uma

irea para o índio Bororo. Que talvez hoje, não tivesse terra

alguma. Hoje eles abriram mão das terras, que são totalmente

do índio,

O' SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - De-

pois do processo em que houve, inclusive, morte, não?

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Junior) - Exato.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Sa

be~se que a FUNAI tem mantido um rígido controle sobre as á

reas indígenas, a ponto de promover inclusive a retirada de

invasores dessas ãreas. Isso tambem foi dito aqui pelo sert~

nista Orlando Villas Boas. E tem promovido a demarcação de i

numeras ãreas de terras indígenas, ocasionando muitos atri 

tos, como os dos Merure, onde habitam os Bororos. Em conse 

qüência dessa demarcação, houve a morte do Padre, não foi?

Por que o CIMI, naquela ocasião, não promoveu a divulgaç'ã o

dos trabalhos? Pelo que o Sr. Orlando Villas Boas disse aqui,

foi a FUNAI quem justamente tomou a iniciativa de esclarecer

o assunto. Por que o CIMI, na ãrea, não tomou a iniciativa ~

esclarecer?

O SR. DEPOENTE (Antônio Ias; Junior) - Peço

desculpas ao nobre Deputado. Não entendi bem: esclarecer o

-quê; em quê?

o SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Es 

clarecer o processo que foi, inclusive, orientado, foi feito

pela FU~AI. Por que o CIMI não levou os resultados ao conhe

cimento da opinião publica?

D SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Junior) - O CIMI

não sõ levou ao conhecimento da opiniãa püblica o acontecido,

ma. veio trabalhando junto com o Padre ~odolfo para conseguir

a demarcação da terra. E o acontecido - jã que V.Exa. traz â

baila o fato - mostra exatamente a irresponsabilidade do ôr

gão da FUNAI, que. não prevendo a morte do Padre Rodolfo, do

índio e do prôprio posseiro que invadiu a área, menosprezan

do os ataques e as ameaças feitas continuamente, não foi pr~

venido para a ãrea, como deveria, com polícia etc., mas man

dou lá uma equipe da PLANTEL, acompanhada de índios. E acon

teceu o que todo mundo jã estava esperando e que um. senhora,

a dona de uma p~nsão dentro da área, estava avisando ate mes

mo no dia do ataque. Então vemos, no caso, não uma diligên -
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o SR. RELATOR (Deputado Uba1do Corrêa) - Qua~

do a FUNAI atua, ela e inclusive acusada, porque devia pre

ver, mas, quando é um padre que compra uma área de terra,e1e

compra para preservar a própria reserva indígena. r uma posi

ção que me pare~e, assim, um tanto interessada em acusar. A

cho que, como a função desta Comissão é esêlarecer e procu 

rar a verdade, essa verdade deve ser realmente apurada den 

tro de todos os fatos e não. preconcebidamente, apenas ata 

cando um órgão que, no prõprio dizer do sertanista Or1an do

Villas Boas, tem suas falhas. mas tem cumprido sua finalida

de melhor que qualquer outro órgão. Em determinado trecho,V.

Revma. disse que a FUNAI cobrou, salvo engano. fornecimen to

de certidão negativa. e que ê uma boa soma. Quando eu estive,

há pouco tempo, em Manaus, visitando a cidade, encontrei uma

rede de fabricação indígena. Perguntei o preço daquela rede.

Disseram-me, se não me falha a memória, que era Cr$1.100,00

ou Cr$l.200,00. Perguntei de onde provinha. Era da fabrica -

cia da FUNAI, mas uma irr~sponsabilidade tremenda. O próprio

Sr. Presidente da FUNAI, algum tempo antes, para mais confu~

dir a opinião publica e fortalecer a posição dos fazendeiros,

declarou que, naquela área, não se iria fazer nenhuma reser

va indígena. Quer dizer, jOgou com palavras, como e hábil o

Gen. Ismarth, e despistou o interlocutor. Reserva indíg~na é

claro que não se ia fazer. Ia apenas demarcar-se uma área,

porque, pelo Estatuto do !ndio, reserva indígena é qual que r

ãre~, em qualquer ponto do País, que o Presidente da Repub1i

ca resolva decretar que seja uma reserva indígena. Então, o

fato de o General dizer que "não se vai fazer nenhuma reser

va indígena" fortificou a posição dos fazendeiros. Quando c~

meçou a demarcação. acreditaram que era uma iniciativa parti

cular dos próprios missionários e por isso tiveram a coragem

de embargar uma obra de um órgão oficial, de um órgão nacio

nal.

ção de índios, trazida por uma missão religiosa. Depois eu

meio dessa tribo. Sabe V.Revma. alguma coisa a respeito de~

se fato?

o SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Jünior) - Sei

dessa acusação de Orlando Villas Boas. Sei também que ele a

cusou Anchieta. t o caso de se ~veriguar, não? Quanto An

chieta, talvez seja um pouco mais difícil. mas. quanto aos

outros missionãrios, que estão mais próximos de nós. talvez

seja mais fãci1. Conheço a acusação dele. Mas e o caso de se

verificar.

o SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Não.

~orque ele tem autoridade para falar no assunto. justament e

porque vive lã, tentando pacificar os índios.

Sr. Presidente. não desejo prolongar-me muito,

~ois me reservo para. se houver necessidade, no final. usan

do de um direito que me e concedido pelo Regimento, voltar ao

aSsunto. Sou testemunha do que faz a FAB na Amazônia. incl~

sive em favor das popuiações indígenas. Assim. gostaria que

ficasse registrado, na ata da reunião de hoje, em nome da ml!i.
oria dos elementos da ARENA que integram esta Comissão,o meu

~ais veemente protesto contra as afirmações proferidas aqui

pelo depoente contra oficiais da gloriosa Força Aérea Brasi

leira. S.Revma. pode pedir uma investigação. se tiver poder

para isso, mas protesto contra os termos que ele usou, 1ncl~

sive numa ci~açio, a propósito da nomeação de um coronel:"!

gora, tudo vai pelos ares." Mas quero que fique registrado,

em nome da ARENA, que protestamos veementemente contra as a

firmativas assacadas contra oficiais da gloriosa Força Aérea

Brasil ei ra.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias Novaes)·

O protesto do ilustre Relator constarã da ata dos nossos tr!

balhos de hoje. Como inscrito seguinte, tem a palavra, para

inquirir o Revmo. Padre Antônio Iasi Junior, o Deputado wãl

ber de Castro.

O SR. DEPUTADO W~LBER DE CASTRO - Sr. Presi-

soube que essas reqes eram compradas dos índios por cerca de

cento e poucos cruzeiros. Não acha V.Revma. que exploração,.
no caso, se existe, é de ambas as partes?

o SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Junior) - Creio

~ue - tratando com todo respeito o nobre Relator - a memória

lhe e fraca, porque comecei o meu relatõrio citando um alto

funcionário da FUNAI e dizendo que ninguem deveria ficar

fora de uma verdadeira inquisição, sequer as missões.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Não.

A memória não é fraca, Reverendíssimo. Citou V.Revma. justa

mente isto. mas fez uma carga violenta, durante dois terços

do seu depoimento. contra a própria FUNAI. Foi V.Revma. quem

não se ateve primeiro ao que disse na frente. Disse,para ch!

mar a atenção, e. no final. descarregou a raiva que porven

tura tenha" da FUNAI. O sertanista Orlando Vil1as Boas também

disse, se não me falha a memória. ~ue uma tribo teve selsceQ

tos membros dizimados pela tuberculose. E ele culpou um sa

cerdote, que veio da Itália. tuberculoso, e que foi para o

dente, Revmo. Padre Iasi, apesar do protesto do ilustre ReI!

toro membro desta Comissão, temos realmente de reconhecer o

valor da conferência que V.Revma. traz a esta Comissão. Sen

do esta uma Comissão Parlamentar de Inquérito, tem por obje

tivo apurar as denúncias. E. a partir das denúncias, chegar~

mos ã apuração. De forma que, no meu entender, como 'humi 1de

membro desta Comissão, só tenho que me parabenizar com V.Rel

ma •• porque realmente dissecou todo o problema do índio bra

sileiro. Trouxe-nos o seu ponto de vista sobre os fatos que

vem acompanhando há longos anos, por esse Brasil afora, e C!

berã a esta Comissão, sem duvida, apurar a veracidade das a

cusaçôes que faz. Tive oportunidade, na minha vida de profi~

sional. de participar de um serviço de saüde ligado ao indí

gena, o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas. dirigido pelo

saudoso Dr. Noel Nutels. sanitarista. que dedicou sua vida

ao trabalho no sertão brasileiro e que. chegando ao meu, Est,!

do, em 1960, constatou uma incidência elevadíssima de tuber
culose no meio indígena. Como eu era chefe de um posto de

saúde, fui convidado a coordenar esse serviço que. ate 1964,
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funcionava neste País. De tres em tres meses,ch~ava um avi

ão da tAB no Municipio de Aquidauana, descarregando caixotes

de medicamentos. Após dois anos, ate 1964, tivemos resu1ta~

dos fabulosos no tratamento da tuberculose no meio indígena.

Depois desse tempo, não tive mais conhecimento de que os avi

ões da tAB chegassem ao meu Estado levando medicamentos para

o combate ã tuberculose no meio indígena. No momento em que

analisamos problemas do índio nesta Comissão, eu gostaria de

formular uma pergunta a V.Revma., relativamente ã tUNAI, uma

vez que V.Revma. tem experiência sobre a materia. Acha V.Rev

FUNAI e criar, de acordo com a denúncia de V.Hevma., outro

órgão, que talvez vi~sse a acertar. Qual seria o caminho mais

certo? Seria emancipar o índio, caso ele tenha condições de

gerir os seus bens? Talvez o próprio índio pudesse gerir os

seus bens, trabalhar a sua terra, produzir para o seu susten

to, evitando-se, assim, que seja explorado pela FUNAI e pe

los próprios chefes indigenas, como estã acontecendo. Atual

~ente, os índios trabalham, o seu modesto trabalho é vendid~

e. segundo me consta, a tUNAI tem uma participação de 10% so

bre essas vendas. Gostaria que V.Revma. me respondesse essa

pergunta.

o SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - Acho

que a FUNAI, dadas àS circunstãncias em que surgiu, com os

recursos de que dispõe, com toda a força do sistema, tem uma
vantagem muito grande sobre o SPI,mas, infelizmente, não sou

be usar essa vantagem. Citei alguns dos itens que impossibi

litam ao órgão atingir seus objetivos, aliãs, mencionandop~

ticipantes do Curso de Ingigenismo realizado na Ilha do Bana

nal. A própria estrutura, essa macrocefalia em Brasília e a

incompetência dos delegados regionais, notada pelos próprios

participantes do curso, prejudicam a eficiência do õrgão,que

serviu para emprego de muita gente, de muitos burocratas, s~

bretudo, que, não entendendo nada, ficam passando um proces

so de uma mão para outra, o qual recebe, ãs vezes, 10 a 20 ~

sinaturas, e nunca e despachado. Hã pressão sobre os burocra

tas, no c~so, ou tecnocratas. O prõprio Ministro do Interior

não deu apoio suficiente ao õrgão e criou tal situação den 

tro do órgão que também dificultou. Assim, não se poderia 0"1.

ar um novo órgão nas mesmas circunstâncias. Alem disso, a FQ

NAI surgiu, a partir de 173, com um instrumento que o SPI não

tinha, nenhum õrgão tinha. Trata-se do Estatuto do !ndio, um

gado. V.Revma., no decurso de sua pnlestra, fez ~eferênciaao

in-

faixasgrar o índio onde? t claro que vamos integrã-lo nas

tou acompanhando um assunto de muito interesse para os

carnaval indigenista no sul de Mato Grosso. Sobre esse carn~

vai, hã muito tempo venho me preocupando, porque foi construí

do, naquela aldeia, um campo de aviação para receber S.Exa.o

Sr. Presidente da República. V.Revma. tem conhecimento de

dias: os problemas debatidos nesta CPI. Então, a tUNAI preci

saria desmantelar-se de cima para baixo; melhorar as delega

cias - como aludi rapidamente - com pessoal competente, não

como cabide de emprego, e, depois, preparar os postos,.aten

der aos índios até que eles possam caminhar sozinhos. Creio

que respondi ã s~a pergunta.

O SR. DEPUTADO W~LBER DE CASTRO - Muito obri-

zendas. Por isso, o índio deve ser preparado, num compasso
de espera,para ser integrado numa sociedaae. Nós falamos mui

to - o Governo tambem fala - na integração do índio. Mas a

integração do índio é um modo de d€spistar o problema. lnte-

das sociedades envolventes. Agora eu pergunto: essa socieda

de envolvente ~stã integrada? Como iríamos integrar o índio

desintegrando-o mais ainda? Tiraríamos o índio do ambien te

em que ele nasceu, viveu e estã mais ou menos integrado, pa

ra colQcã-lo numa faixa de milhões de brasileiros - a do ca

boclo, por exemplo, que é marginalizado. Portanto, seria pi

or a sua situação. t claro que o índio deve ser integr a do,

mas no bom sentido. Entre os anexos, constam alguns traba

lhos em que se examina esse problema do índio. Porque seria

longa a exposição aqui, vou deixar para a Comissão 20 anexos,

que depois poderão ser consultados. Quer dizer, o índio deve

ser,preparado. Aos poucos deve ser entregue a ele a gestão de

seus bens. Mas é preciso ser preparado, assistido. Não bas

ta delimitar uma ãrea e, depois, deixar-se. Pois o índio não

tem recursos para aproveitã-la. Então, resumindo, acho que

4everia ser esta a situação: um novo órgão deveria ser cria

do, dentro de novas características. Outra medida seria aca

bar com burocratas aqui em Brasília, fazer como o CIMI, que

tem um funcionãrio aqui, em Brasília, e os outros funcionã 

rios - se podemos chamar de funcionãrios, porque não recebe

mos nenhum tostão, sendo missionãrios - trabalhando nas ã

reas, e não como disse o Sr. Relator. Eu mesmo citei aqui

~ue, em março deste ano, proferi uma palestra na Assemble i a

legislativa do Maranhão, onde passei 40 dias pesquisando a

situação dos índios. Se estou aqui em Brasília, e porque es-

a

dama. que houve vantagem na extinção do SPI e na criação

FUMAI? Se não houve, então seria o caso de se extinguir

tem essa força. Então, o aparecimento de um outro órgão deve

ria sanar todos esses males. Agora, quanto ao índio, acho que

ele ainda deve ter assistência, porque estã despreparado, e

xatamente porque não veio sendo preparado. Na própria cria 

ção do Parque do Xingu, um trabalho benemerito dos irmãos Vil

las Boas, houve imprevisão, porque eles esperavam que o Par

que do Xingu jamais fosse cortado e que os "índios poderiam vi

ver lã quase eternamente. Então, nâo os prepararam para o que

aconteceu, isto e, o corte do Parque, a proximidade das fa-

instrumento legal que dã muita força ã FUNAI. Mas ela não quanto a FUNAI gastou nos preparos para receber o Presidente

da República? Segundo cOnsta, foi construído, na região, um

aeroporto para pouso de jatos. Um deles levou S.Exa. o Sr.

Presidente da República. E toda a ãrea foi cercada. Ninguem

pode penetrar na ãrea indígena, nem mesmo as autoridades mu

nicipais daquela região.

o SR. DEPOENTE (Antõnio Iasi Júnior) -. Real -

~ente, seria difícil dizer quantos milhões, porque não temos

acesso às fontes. Mas dizem que foram gastos vãrios milhões

de cruzeiros. Não foi construido só o campo de pouso. Preocu
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param-se ate com a construção de um sanitãrio prõprio para o

Presidente, que ninguem pôde usar, porque possivelmente pod~

riam colocar uma bomba lã dentro. De modo que a preocupaçã o
, "

foi grande. Sei dizer que foram milhões. Não saberia dizer

exatamente a quantia, porque não tenho acesso às ~ntes. Mas

a Comissão poderã averiguar.

o SR. DEPUTADO WÃLBER DE CASTRO - Muito obri-

gado.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias Novaes)

Como inscrito seguinte, tem a palavra o ilustre Oeputado Ai!

ton Soares.

O SR. DEPUTADO AIRT~N SOARES - Padre Iasi ,go~

taria, inicialmente, de saber de V.Revma. a sua função na

CIMI. para ficar bem claro para esta Comissão. (Pausa.) V.

Revma. e Secretãrio-Executivo. Qual e a sua posição na hie 

rarquia da Igreja?

O SR. DEPOENTE (Antônio Jasi Júnior) - Sou um

simples missionãrio.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Missionãrio r!

c.ebe salãrio?

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Junior) - Missi~

nãrio, geralmente, pertence a congregações religiosas. No c~

so, eu pertenço à Congregação dos Jesuítas e, portanto, na

da recebo, nem posso receber~ Vivo do que me dão. Se preci 

sar de internação em hospital, serei internado. E assim por

.diante.

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Gostaria de s~

ber como yiaja e em que condições viaja.

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - Ten h o

viajado sempre de ônibus, 4e ponte de cidade a cidade e, de

~ois, fico ã disposição dos veículos que a missão facilita,

inclusive canoa.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Tem alguma pr~

priedade particular?

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Junior) - Acho

que nem o relógio de pulso que. uso e meu, porque, sendo eu

religioso, não me pertence, estã apenas a meu uso.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Na sua família

alguem tem propriedades?

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi'Júnior) - Tambem

não.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Vou justificar

por que faço essas perguntas~ Tal como V.Revma .• o Dr. Advo

gado da FUNAI tambem tem comparecido a todas as reuniões de~

ta Comissão. E eu me reservarei o direito de tratã-lo nas
I

mesmas condições ~om que o estou tratando. O nobre Relator ~

meteu um injustificãvel equívoco nesta ~?I. na medida em que

~lertou a todos nós para o fato de que a presença de pessoas

como V.Revma. e o Dr. Advogado da FUNAI periodicamente nes 

tas sessões pode. porventura, perturbar ou ser prejudicial a

qualquer outro tipo de trabalho que possam desenvolver. En

tendo que V. Revma., no trabalho missionãrio, tem uma função,

e flÔS, como representantes do povo, não lhe podemos cobrar.

Quem pode lhe cobrar e a ordem ou congregação a que pertence

V.Revma. Mas poderão, muitas vezes, cobrar o trabalho do ad

vogaDo da FUNAI aqui nesta CPI, ao inves do trabalho no foro

e na defesa dos interesses da FUNAI e dos índios. Daí,as pe~

guntas iniciais que fiz. Nobre Depoente, V.Revma. informou 

ã pãgina 29 - que houve um massacre dos índios Cintas-Largas.

O "Massacre do Paralelo 11". Gostaria que V.Revma. fornecesse
mais alguns detalhes que porventura tenha omitido. t uma co~

fusão que faço, por deficiência de informações. Não sei se e

o mesmo caso daquela epoca de distribuiçao de guloseimas, d~

ces com venenos, com arsênico, para os índios. Sobre isso,

gostaria de saber se V.Revma. tem alguma informação a dar,

sobre esse tipo de conquista do Mato Grosso,' que foi feita

por alguns empresãrios, principalmente da ãrea do noroeste do

E.tado de São Paulo, região de Araçatuba, nessa região, atr~

ves desse tipo de atuação.

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - Aí são

dois fatos completamente distintos. O açúcar envenenado foi

propriamente o que deixaram os seringueiros na ãrea dos ln

dias chamados Beiços-de-Pau, na região do rio Arinos, entre

o rio Arinos e o Sangue, no ESpigão: Trata-se de um grupo

que a missão tardou 10 anos para contatar. Finalmente, eu a

cabei contatando com eles, depois de sermos flechados. Um c~

lega recebeu uma flechada Que lhe varou a perna, de lado a

lado, e eu recebi uma flechada no joelho. Ficamos entre a vi

da e a morte, uma semana, mas conseguimos fazer amizade com

eles. Depois, salvamos da morte - ê preciso que se diga - um

funcionãrio da FUNAI, preocupado com reportagens jornalls

ticas, que levou para a ãrea 6 jornalistas. Um deles, da re

vista "Fatos li Fotos", publicou isso. Estava com a gripe Hong

Kong - foi em 196B - e procurou ficar isolado, como ele dis

se. Mas isso não foi suficiente para evitar que os índios

contraíssem a gripe. E, com isso, morreram muitos índios,não

se sabe quantos, porque era numa fase em que o índio ia à

margem do rio, voltava, desaparecia. Sei que, por fim, fui

encontrando cadãveres insepultos, esqueletos de índios. Con-

segui reunir 45 corpos. Talvez fossem uns cento e poucos. No

sobrevôo que fi~emos. calculamos que fossem cento e poucos.

Então, esse e o fato. Os seringueiros se instalaram na ãrea,

aí por 1957. e quando perceberam a presença de índios. deix~

ram açúcar em diversos pontos. Quando os índios se acostuma

ram a come-lo, deixaram.no envenenado.Al teriam morri do mui

tos índios. sobretudo crianças. Então, os índios se puseram

em pe de guerra e expulsaram os seringueiros ao longo do rio

Arinos. E os barcos que trafegavam no rio eram continuamente

flechados. Nos t9mbém fomos confundidos com possíveis serin

gueiros, 10 anos d~poi~. porque o ataque foi em 67. Em 68,jã

houve os primeiros 'ontatos. ate 70. quando acabamos o traba

lho. Esse é O fato. Quanto ao envenenamento a que V.Exa. se

referiu. O outro, e~s~ "Massacre do Paralelo 11". ocorreu em

outra regi~o, muito mi1s para oeste, para ~lem do rio Jurue

na. O Arinos é um afluente do Juruena. A firma Arruda Junqu~

ra tem um barrge~o. um interposto, na foz, do rio Juina-Mirim,
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no local onde ~areceu.r~centemente,uma vila que leva o nome

do ex-Governador de Mato Grosso, Fontani1has. Daí partiram

várias expedições com o intuito premeditado de dar caça aos

indios. Um sobreviv,nte. Ramiro Costa, nos disse que eles f~

ram enganados. foram convocados para procurar poa1ha e mine

rio. No meio do caminho, depois de vários dias de viagem, o

chefe da equipe. Chico Luiz, de metralhadora em punho, dis

se: "Olha, nós não vamos procurar poalha nem minerio; n õ s

vamos procurar índio. Quem der parte da gente, morre; quem

não quiser ir, passe para lã." ~ claro que, naquela alturae
naquele momento, ninguem podia desistir, porque só havia uma

alternativa: voltar para a base de onde tinham partido, sem

armas, sem alimento, sem nada. E se voltassem para a base de

onde tinham partido, iriam encontrar lã o Sr. Antônio Amori~

que foi o responsãvel por dezenas de mortes de seringueiros,

na irea, e que era, portanto, o representante oficial da fir

ma nessa empresa criminosa. Chico Amorim e a equipe toda con

tinuaram a sua marcha com cobertura aerea que lhes mandavam~

nições' e mensagens anunciando onde estavam os índios. Assim

eles conseguiram aproximar-se do rio, e aí mataram o chefe,

segundo depoimento, com mosquetão. Chico Luiz, com uma metra

lhadora, acabou com os outros. Uma índia e uma criança nao

conseguiram fugir. Quando esses nobres aventureiros chegaram

lã, ela foi presa, pendurada entre árvores e esquartejada com

facão, entre as pernas, ate o esterno. Quanto ã criança, que

~stava ali chorando, segundo informa Ramiro Costa, ele teria

dito: "Leva esta criança lá para os padres". A missão estava

próxima, num posto onde eu estava. Aliás, tinha acabado de

chegar naquele posto. Chico Luiz disse: flNão, se padre quer

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES ~ Sr. Depoente ,

Padre Iasi, gostaria ~e saber se V.Revma. acha que o Governo

brasileiro teria condições para proteger os índios contra ti

dos esses tipos de ameaças que tem sido acometidas contra a

naçio indígena. Condições, tanto no campo de assistência me

dica. de saude, educação. mas fundamentalmente no que diz re~

peito ã proteção. Será que o Governo brasileiro teria poli 

~1a necessária para proteger os índios?

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Junior) - Polí 

cia necessária, suficiente numericamente, acho que não falta,

está sobrando neste País. O que falta e polícia qualificada,

porque talvez esses mesmos policiais fossem os primeiros a

cometer alguns crimes contra 05 índios. O Governo, mais do

que nunca, teve poderes para atender a 150 mi 1 habitantes d~
te País, mas por que não o faz e que não sei.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - V.Revma. acha

que as Forças Armadas poderiam suprir essas deficiências do

poder de polícia?

O SR. DEPOENTE (Antônio Iqsi Junior) - As Fo~

ças Armadas, tomadas em globo. caímos no mesmo caso. )epende

da polícia que fosse ãs áreas indígenas. Eu duvido muito.Sou

de opinião que o Exercito, que faz tantos trabalhos contra os

índios - por exemplo: abrindo uma estrada na área dos índios

- poderia fazer alguns trabalhos a bem dos índios, como se

ja, demarcando as áreas indígenas. Este jã seria um bom tra

balho, porque ele dispõe de topógrafos, de engenheiros etc.

No entanto, a FUNAI apresenta uma lista enorme de gastos fei

tos com a PLANTEL, uma firma particular. Por que o Exercito

não se presta a isso? Aí estaria uma colaboração do Exercito.

criança, que venha buscar aqui" - e matou a criança com um ~ SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - V.Revma. pres-

tiro ~a cabeça. Quer dizer, então são dois fatos bem difere~

teso A responsável por esse "Massacre do Paralelo 11" e essa

firma, Arruda Junqueira. Esse empreendimento não podia ser

feito por particulares, com essas armas que tinham, com a co

bertura aerea que tinham. Nenhum particular podia fazer is

so. Essa firma conseguiu protelar o julgamento durante 12 a

nos, para que fossem morrendo as possíveis testemunhas contra

ela.

O SR. DEPuTADO AIRTO~ SOARES - Sr. Presidente,

di~nte dessas informações, gostaria de previamente deixar r~

querido, ou então pedir a V.Revma. que requeira, ou sugireao

. nobre Relator que o faça, que o Departamento de Polícia Fede
~ 

ral nos lnforme quantos casos tem apurado, no que diz respei

to ao assassinato de índios por parte de brancos civiliza 

dos. Seria o caso. Se e da competência desta Comissão, deixa

ria sugerido imediatamente a V.Exa. que sugerisse, por sua

vez. ao nobre Relator para que assim agisse, pedindo inform~

ções aos órgãos pollciais competentes.

o SR.PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

Tranqailizo o ilustre Deputado Airton Soares. Esta Presidên

cia solicitará ã Polícia Federal essa informação por V.Exa .

1embrada.

ta um relevante depoimento, a meu ver, nessa parte, quando

dá credito ao Exercito, porque acha que o Exercito brasilei

ro pode colaborar. Ele tem o credito de V.Revma. para esse

tipo de ação. Isso e muito importante, na medida em que de 

terminados interpeladores possam imaginar que V.Revma. tem

uma posição frontalmente contrária às Forças Armadas ou à

participação do Poder Público, do Governo, no que diz respei

to ao trabalho com relação aos indígenas. Pinço esta parte

do seu depoimento para ressaltar que V.Revma. entende que,se

necessário, o Exercito pode e deve realizar determinados tr~

balhos.

o SR. DEPOENTE (Antõnio Iasi Júnior) - Exata-

mente. tudo na devida posição. Se el~s são engenheiros comp~

ttntes, devem prestar um serviço ã causa do índio.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Ressalto que e
muito importante que V.Revma. deixe claro esse aspecto, para

qUe não possa ser acusado por facciosismo ou parcimônia em

favor deste ou daquele, com o depoimento que ora presta. O

dêpoimento de V.Revma. e um depoimento rico em denúncias,que'

acho que vai, como dizia hã pouco o advogado da FUNAI, possi

bi1itar um manancial muito grande de }nformações, o que vai

poder fqzer com que a ~rõpria FUNAI possa agir em muitos ca-

las, Sê assim o desejar, e se os depoimentos desta Comissão
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gena.

o SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - Sim,a

cho que a FUNAI tem poderes de polícia. Inclusive isso cons

ta no Estatuto da FUNAI. Ela tem poderes de polic;. para pr~

poderia requerer a presença de tropas federais, seja da Poli

cia Federal ou ate mesmo das Forças Armadas, para garantia da

ãrea indígena? Não poderia fazer isso? E se fizesse esse pe-

dido, porventura, não seria atendida? Porque se trata de pr~

teger uma ãrea nativa,que e, segundo á Constituição, de doml

nio da tribo indígena que ali habita P. que deve ser protegi

da.

forem tntendidos como colaboração e não como provocação à p~

llticl do Governo, como lamentavelmente colocou, no início,

o nobrê Relator. Gostaria que V.Revma. informasse se jã tem

eanhec~mento de algum caso em que a FUNAI, em vez de retirar

~s lndios. " Porque o depoente Orlando Villas Boas disse,ne~

ta Comissão, que quando hã uma reserva indígena ameaçada, a

tun~ão dele e proteger o índio. Então, ele vai ate o índio

se V.Exa. pode me socorrer, nobre Presidente.

no interior do Estado de São Paulo, Estado líder da Federa 

ção. Para finalizar, gostaria de indagar de V.Revma. se vê

alguma possibilidade de aproveitamento, dentro da FUNAI, de

alguns de seus departamentos, no sentido de imaginar que o

departamento esteja preenchendo suas funções, esteja reali 

zando realmente um trabalho conseqaente. Ouvimos, ainda hã

pouco, o depoimento de um antropólogo, que falou que fazia

parte de um centro ... Gostaria que a memõria do nosso ilustre

Presidente me socorresse ... Um Centro de Documentação. Foi

aquele depoente que nada falou. Veio aqui, foi ou~ido, mas

nada disse. Foi interrogado, mas também nada falou. Não sei

O SR.PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

Talvez seja o ilustre antropólogo Júlio Cesar Melatti.

~ SR. DEPUTADO AIRTON SDARES - Exatamente. E-

bir que maus elementos, elementos prejudiciais às comunida 

des indígenas penetrem ou permaneçam nas ãreas indígenas. De

maneira que a lei lhe faculta direIto de polícia. Mas o que

temos notado e que essa lei e aplicada, por exemplo, aos mi~

sionãrios; no caso concreto, a mim. Estou proibido de entrar

em qualquer ãrea indígena, sob pena de prisão. E jã esti v e

no norte do Paranã, durante três horas, esperando chegar a

Polícia Federal para me prender, porque o Chefe do posto re

cebeu uma portaria da FUNAI. E eu não aceitei essa proibição,

nem a aceito, porque acho que nao me enquadro nas caracterí~

ticas do poder de polícia que tem a FUNAI. Uma vez que ela

tem poder de polícia, e para proibir que maus elementos, ele

mentos prejudiciais às comunidades indígenas entrem nas ãre

as. Então, usa esse poder para evitar que o índlo seja preju

dicado em outros casos. Não é verdade?

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Dou conhecime~

to a V.Revma. do que ocorre lã na minha cidade, no interi o r

no Estado, onde há um bispado. Dentro do bispado há reservas

indígenas, onde os padres locais trabalham, desde que lã e

xiste o núcleo religioso. Eles trabalham com a reserva indí

gena. E agora a FUNAI resolveu olhar para aquela ãrea, in 

c1usive proíbe acesso dos padres locais àquela área. Mas é ~

ma proibição impossível de ser realizada, porque é tão gran

de a familiaridade entre o padre, o índio e a reserva, que

não hã condição para pôr em prãtica essa proibição. Ressalto

isso no interesse desta Comissão. Este caso estã acontecendo

le disse que estava sendo criado um Centro de Documentação ,

que as pessoas estavam sendo recrutadas ..• Dentro desse espl

rito, eu perguntaria ao nobre Depoente se conhece, dentro da

FUNAI, algum departamento, ou qualquer de suas repartições,

desde Departamento Jurídico ate todos seus escaninhos, para

saber se lã se pode aproveitar alguma coisa, no entender do

O SR. DEPOENTE (António Iasi Júnior) - Acho

que seria muito difícil dar uma resposta global. Dentro da

FUNAI hã pessoas bem intencionadas, hã pessoas idealis tas.

Mas, no todo, os departamentos estão se destruindo mutuame~

-Depoente.

reserva~ o atrai para o Parque Nacional do Xingu, para a

~rDtegida. Lamentavelmente, o nobre Relator disse que Dr1an

~O Vil1as Boas vai e protege o índio. Quer dizer, ele disse

o ~Dntrãrio, que retira para proteger e não mantem o índio

na sua reserva. Eu me lembro muito bem disso, por ser ess a

~ma das partes integrantes da minha interpelação ao depoente

~rlando Villas Boas. Pergunto a V.Revma. se conhece algum

taso, algum fato, uma vez que tenha acontecido, em que a FU

flAI, ao inves de rêtirar o índio, para protegê-lo dentro das

~êSêrvaS conhecidas, o manteve e o protegeu, no loca1,contra

os interesses, ali, dos que estavam molestando, na área indi

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júniorl - Trata

se de grupos em fase de atração, ou grupos arredios,que são

atingidos por uma estrada. Quanto a outros grupos, a fatali

dade da estrada chega. Aqui citei o caso dos índios Guajaja

raso A ãrea ê cortada: os índios se aproximam da estrada. A

FUNAI não pode fazer nada, porque os Jndios se aproximam.Del

xam os postes no interior da ~rea. Eles vão ali fazer negõ 

cios de todas as espécies, ate com diamba. Agora, trata-se ,

no caso, de índios recem-contatados. E eu citei o caso,aqui,

dessa verba de seis milhões, que, segundo pude apurar, e pa

ra dar cobertura aos brancos, para poderem passar incõ1um e s

atraves da ãrea dos Waimiri-Atroaris. Quer dizer, o CIMI

jã chegou a classificar o que aconteceu com esses índios co

mo uma invasão de bãrbaros, em face do sistema adotado para

entrada na ãrea dos índios. Quer dizer, morreram por doença,

morreram contagiados pelos próprios funcionãrios da FÚNAI,c~

mo citei, no caso de Apoena. E o que vai acontecer, no futu

ro, é que esses índios terão necessariamente que ser afasta

dos de perto da estrada, porque a FUNAI não poderã controlar

o contato deles com o mundo civilizado. Então, como vemos, a

fUNAI estã mais para preparar a entrada dos brancos na ãrea

indígena. E os índios, possivelmente, vão cedendo o espaço,

deixando a passagem livre.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Mas a FUNAI não
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te. O antropõ10go Cesar Me1atti aludiu a isto. Eu trouxe de

propõsito o testemunho dos participantes do curso na Ilha do

Sanana1, para ~ão dizer que nõs estamos afirmando gpatuita 

mente. Mas o que se tem visto e exatamente essa dificuldade,

ou seja, a impossibilidade de o õrgão funcionar, ou seja, tQ

da a estrutura. A estrutura leva um departamento a comba te r

o outro. Temos a impressão de que no edifício da FUNAI exis

tem pelo menos três órgãos: a Presidência, com os homens que

ela utiliza como trunfos nas diversas ocasiões; um outro,que

e o DGPI, porque tem muito poder, muitos recursos, ligado

ao patrimônio indígena. e existe um departamento que hoje e~

tã totalmente marginalizado, o Departamento Geral de Planej~

mento Comunitãrio. Ali estariam as pessoas mais interessadas

pelo índio. Acho, porem, totalmente impossível conciliar es

ses diversos órgãos dentro de um mesmo órgão. Existe, inclu

sive, a COAMA, da qual jã falei, que parece não pertencer ã

estrutura do órgão, mas que estã lã dentro.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Pelo que posso

ver, parece-me que a própria composição interna da FUNAI se

ria um dos maiores obstãcu10s ã realização do serviço no in

teresse do tndio. Hã alguma sugestão que V.Revma. pudesse f!

zer em função disso? Como V.Revma. imagina pudesse ser ess a

estrutura de proteção ao índio?

O SR. DEPOENTE (Antõnio Iasi Junior) - Creio

que o ideal seria um órgão, com sede aqui em Brasília, com

uma representação a mais simples possivel, dado o, contato

que precisa ter com os órgãos federais, delegacias regionais

ou órgãos regionais bem preparados, com bastante autonomia

Mas, ressalvando o que eu disse no depoimento, que se entre

gue esse órgão a pessoas competentes e não a carreiristas

nem carreiristas são, porque são pingentes, são paraquedis 

tas, caem ali, ali permanecem uns anos, como dizia o índio

Kane1ó, citado aqui. O que eu tenho visto na FUNAI, quanto

a esses chefes de delegacia, e que eles vem com os bolsos f~

redos. Mas, depois, concertam os bolsos, enchem e vão embora.

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - V.Revma. ente~

de que, S~ ligado ã Presidencia da República, um õrgão desse

porte teria mais condições de realizar sua função? Houve de

poimentos nesta CPI segundo 05 quais es~a seria, ta~vez,a so

tução para o problema do índio.

O SR. DEPOENTE (António Iasi Junior) - Isso

e porque se supõe que, pelo menos, o Presidente da República

possa acionar os diversos departamentos, os diversos Ministi

rios, os diversos õrgãos do proprio Governo para resolver o

problema com mais rapidez, com mais precisão. Hoje vemos a

dificuldade de um simples õrgão do Ministerio do Interi o r ,

não apoiado peloMinistro, dentro de um Ministerio que tem ob

jetivos contrãrios. Aliãs, não seriam nem contrários, porque

o índio não e um estorvo ao progresso. Com o índio devidame~

te atendido, poder-se-ia obter o progresso na ãrea indígen a

da Amazônia. Mas e~se õrgão não tem força moral, sequer den

tro do próprio Ministerio, muito menos para poder tratar com

o Minlstro da Agricultura, que tem os problemas do INCRA. V~

mos, na ãrea dos índios Cintas-Largas, o INCRA cedendo ter

ras, a FUNAI retirando, diminuindo a ãrea do Parque do Arip~

anã etc. Acho que um õrgão que dependesse do PreSidente da

Republica, pela confiança que temos num Chefe de Estado, se

ria mais eficiente.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Eu complemento:

ainda mais quando esse Presidente da Repqblicá for eleito d~

mocraticamente pelo povo. Vai ter mais força ainda para po

der resolver esses problemas. Encerro aqui minha participa 

ção, nobre Depoente, para agradecer não sõ seu requerimen t o

de hoje, como enaltecer sua presença permanente nesta CPI,cQ

mo expectador, o que vem demonstrar o valor que V.Revma. atD

bui aos trabalhos da CPI,o que, de cer.ta forma, contraria muj

to e introdução do depoimento que V.RevDa. faz, ou seja, de

que "a CPI do índio e uma CPI impossivel". Sua própria pre

sença e seu depoimento, nobre Depoente, mostram claramen t e

que esta CPI passa a ser possivel, na .edida em que outros

depoentes, como V.Revma., venham a ela e prestem depoimentos

corajosos como o de V.Revma. Muito obrigado.

~ SR.PRESIDENTEleeputado Israel Dias Novaes)

fleus cumprimentos, Deputado Airton Soares. Tem a palavra o

inscrito seguinte, que e o ilustre Deputado Dias Menezes,que

nos honra com a sua colanoração.

O SR. DEPUTADO DIAS MENEZES - Sr. Presidente,

Sr, Depoente, Sr. Relator, nobres companheiros, em primei ro

lugar, desejo agradecer ã nímia gentileza do eminente Presi

~ente, que, abrindo mão do seu direito de interpelar, na qUA
lidade de membro da Comissão. dã a palavra a um Deputado que

não tem a honra de fazer parte da Comissão, mas estã intere~

sado sobremaneira nos trabalhos deste Orgão. Muito obrigado

a V.Exa. Ao nobre Depoente, desejo fazer uma observação: não

sou totalmente jejuno na materia, porque, ao longo dos anos

da minha carreira de jornalista, em companhia do genial jor

nalista Assis Chateaubriand, tive a oportunidade de visitar

algumas ãreas indigenas. Participei, por exemplo, de uma gra~

de revoada de aviões pequenos no Xingu, no rio Culuene, na

aldeia dos índios Kalapalos. Estivemos tambem em São Oomin 

90S, na ilha do Bananal. E, mais recentemente, tive a opor

tunidade de estar na Serra do Tumucumaque, na aldeia dos in

dios Tiriyõs. numa missão organizada pelo Presidente da Tra~

brasil, Comandante Omar Fontana. Mas, deduzi que, desde epo

cas imemoriais, todo o trabalho de atração do índio resultou

em seu prejuizo, ou em seu exterminio, ou em seu aniquilame~

to. Mesmo respeitando, como respeito, as missões - e os mis

sionãrios têm desenvolvido um trabalho verdadeiramente gene

roso - creio que mesmo as missões não tenham contribuído pa

ra a solução do problema do índio, a qual, no meu modo de en

tender, seria apenas deixã-los onde eles existem, nas suas

áreas, sem contato com ninguem, sem precisar serem integra 

dos, porque toda vez que se procede a um trabalho de integr~

ção, estã condenada a tribo, sua sorte estã fatalmente sela

da. Não entendo essa integração, quer pela FUNAI, quer pelos
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missionários, quer por qualquer órgão. Então, na ~inha santa

ignorância, pergunto ao nobre Depoente, se não seria uma po

11tlca JJsta, nacional, em favor do índio. deixá-lo tranqQi1!

mente onde se encontra, no seu domínio, nas suas ãreas demar

cadas, nas suas reservas, ou o que seja, sem o contato com a

FUNAI, com os Villas Boas, com missionãrios, sem o artifíclO

de se querer integrá-lo. Acho que, assim, o índio viveria f~

li~ e tranqQilo nas suas áreas, sem contato com a civiliza 

ção. Toda a vez que a civilização chega a essas áreas indíg~

nas, estão eÀas condenadas. Estive, como disse, recentemente,

hã cinco anos, na aldeia dos índios Tiriyõs, onde há um aca~

paménto militar, uma base aerea e uma missão de padres hola~

deses. Fica na divisa com o Suriname. Os índios Tiriyós tê m

livre trânsito. Ingressam no território holandês, voltam pe

riodicamente ao território brasileiro. Trata-se de índios co~

pletamente em fase de extinção. São osindios mais dep10rave1

mente desgastados fisicamente. Quando, há pelo menos 30 anos,

estive com Assis Chateaubriand na aldeia dos indios Ka1apa

los, no rio Co1uene, embora eles ainda estivessem completa 

mente incivi1izados - não mais selvagens, pois jã admitiam o

contato com O branco - vi que eram homens absolutamente li

vres. Nus totalmente, no estado primitivo, cercaram o avião,

foi um espetãcu10 extraordinãrio, e tivemos a impressão de

uma tribo forte, bem constituída, mais sã do que fisicamente

desgastada. E me lembro de que apenas uma pobre velha - e e!

tava na missão do Chateaubriand o grande Professor Edmun do

Vasconcelos - foi trazida para um centro civilizado, porq u e

estava atacada de uma dermatose e era necessário que se pro

cedesse a um tratamento - e o que foi feito. Mas aqueles ín

dios, hoje, segundo ouço, estão de tal forma deteriorados,

tão fisicamente acabados quanto os Tiriyós que há cinco anos

visitei na Serra do Tumucumaque.Entáo, pergunto se não seria

humano, justo, que esses 'índios jamais tivessem o malsina do

contato com quem quer que seja e vivessem ã sua própria sor

te, na sua área impenetrável, porque toda vez que alguém ch~

ga lá, branco, missionário, soldado, ou seringueiro, ou quem

quer que seja, ate o Villas Boas, que respeito - e uma figu-

ra humana extraordinária - ou seja, toda vez em que se passa

a fazer um trabalho de aproximação. de integração, de pacifl

cação, essas tribos começam a,se extinguir. E, como V.Revma.

mesmo diz no seu 1mpressionante relatório, hoje dispomos ap~

nas de algumas centenas de índios. Então. pergunto se não s~

ria melhor deixã-los no seu habitat, sem a interferência de

quem quer que seja, com a proibição - aí sim, garantida pelo

Exercito, ou por quantas Forças Armadas pudéssemos reunir

de essas áreas serem invadidas.

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - Respon

dendo ao Sr. Deputado Dias Menezes, creio que poderia respon

der com outra pergunta: neste momento em que o mundo todo se

torna uma aldeia global, eu pergunto se e possível uam aldeia

indígena no Brasil ficar isolada do restante do Brasil? Quer

dizer, na realidade, não hão hoje, nenhuma área indígena que

não esteja atingida ou sendo atingida pelas frentes de pene~

tração, e quase que - eu já afirmei isto mais de uma vez - hã

uma preocupação, da parte dos homens da Segurança Nacional ,

de Ver em cada área indígena um possível foco de insegurança.

Por isso, citei o General Frederico Rondon,aqui, que ach o u

que o Parque do Xingu era úm problema de segurança nacional.

Então, vamos pôr uma estrada ali, vamos colocá-los em conta~

to com o nosso mundo, para evitar que ali se formem possíveis

núcleos de guerrilhas. Não sei ate que ponto pode chegar a i

maginação fertil dos que defendem a segurança nacional. Mas

essa preocupação faz com que não haja nenhúm grupo indíge n a

em situação ideal. O senhor, como nós, acha que o ideal se-..
ria deixar o índio naquela sua situação.

O SR. DEPUTtl.!JO DIAS MENEZES - t a api :iáo de V.

Revma.?

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - E a mi

nha opinião, desde que ele. espontaneamente, depois de em c~

tato ordenado com a nossa sociedade, optasse pelo que nós te

mos de bom ...

O SR. DEPUTADO DIAS MENEZES - Mas por que es

se contato ordenado com a sociedade?

o SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - E por

que esse contato estã feito.

O SR. DEPUTADO DIAS MENEZES - Então, V.Revma.

alude ã situação de fato existente.

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) ~ Exato.

E isto o que eu digo, porque neste momento não hã nenhuma a1.
deia indígena isolada, ou ~olãvel. Tenho aqui um trabalho,q~

vou deixar com a Comissão. em que eu estudo este problema de

integração e extinção do índio, o "que nós entendemos por in

tegração, porque, quando se fala em integração, pensa-se em

trazer o índio para a nossa sociedade. Eu começo analisand o

o fato de um Ministro do Interior perguntando ao índio: "Vo

ce quer viger lã na cidade ou aquii~ "Não, eu quero viver a

qui." Bom, então esse índio não quer ser integrado. Então,

é preciso entender-se o que é a integração, porque, do con 

trãrio, estaremos promovendo a extinção do 'índio e não a in

tegração. Então, partindo do fato em concreto, temos de pen

sar em como integrar, isto é, em como harmonizar o contato da

sociedade envolvente com o índio. O fato está aí. E e es~a

a base de todo o problema.

o SR. DEPUTADO DIAS MENEZES - Isto quer dizer

que, em pouco tempo - breví~simo. e claro -, não haverã mais

índio algum no Brasil, ao menos os rãrias, os desgraçado s

que, às centenas, ainda habitam alguma área nacional?

o SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - Se dei

xãssemos o problema desencadeado nesse ritmo, talvez em bre

ve chegássemos a isso. Mas descobrimos que uma õtima arma p!

ra o índio se defender dessa agressão da sociedade envolven

te e que ele se reúna e discuta seus problemas. E nós, da Cl

MI, temos promovido já umas 8 assembléias de chefes em que

eles discutem seus problemas e dão conta da situação em que

estão vivendo. E, por isso, digo, no meu depoimento, que o

índio que, no Brasil, estã em melhor situação é apenas o que
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já se deu conta de que está em má situação. Ai, então, ele não o tenho. E, como dizendo a gente diz e escrevendo fica

se defende, tomôndo uma atitude, tornando-se uma vitima me

nos potencial do nosso sistema, da nossa õpressão.

pior, eu me louvei, consultando o Presidente, se poderia ter

o assessoramento de um consultor juridico. Foi apenas isso.

o SR. DEPUTADO DIAS MENEZES - Agradeço o depoi

mento de V.Revma. e a oportunidade que me deu ~esse esclare

cimento. O ponto de vista de V.Revma. coincide com o meu, de

que o indio deveria estar, imemoravelmente, desde que existe

o Pais, no seu próprio habitat, porque se tornou desgraça d o

desde que se procurou integrá-lo ou desde que se procu r o u

qualquer aproximação com ele. Não entendo essa aproximação.

Por que o Villas Boas ou qualquer outro sertanista tem que

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Queria infor 

mar ao ilustre Relator que o assessor juridico e da Comissão

tambem e eu fui muito expresso ••.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Correa) - Cor

reto. Mas, estou informando isto porque V.Exa. sempre chega

atrasado e sai antes de terminar.

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Lamento ••.

O SR.PRESIDENTE(Deputado Israel Dias Novaes)-

O SR.PRESIDENTE(Deputado Israel Dias Novaes)-

Meus ~umprimentos ao Deputado Oias Menezes pela sua inesti

mãvel contribuição ao trabalho desta Comissão.

O SR. DEPUTADD DIAS MENEZES - E muita genero-

sidade de V.Exa.

O SR.PRESIDENT~(Deputado Israel Dias Novaes}

Indago do Relator sobre se, de acordo com a admissão por ele

feita, tem novas perguntas a formular ao Depoente.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Gos-

Exa. conseguiu agora hã pouco minorar um pouco a revelaç ã o

da mã vontade do Depoente com relação ã FAB, colocando o E 

xercito naquela po~ição antes mesmo de.o Depoente ter dito

que o Exercito, quando traçava estradas, não ligava para o

problema do indio. O advogado tem sempre esse poder de imedi

ca indigenista, por exemplo, para o Ministerio da Previdên 

cia Social. Mas tenho a impressão de que aí seria apenas uma

muaança de indole burocrãtica, jã que, na verdade, trata-se

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Sr. Presi

dente, Sr. Relator, Revmo. Padre Antônio Ias; Júnior, poucas

vezes teremos nós, ou esta Casa, ouvido um documento de tal

pungencia quanto este que V.Revma. produziu nesta tarde, na

Câmara dos Deputados. Tenho a impressão, ,omo já foi dito,de

que se trata mais de um libelo contra a politica indigenista

no País, que, ao contrário do que se poderia admitir, não e
sintetizada na FUNAI. A FUNAI e um instrumento dessa políti

ca. A politica indigenista seria presidida pelo Ministerio do

Interior. Ai já começam as divergÊnclas entre os antropõ10 

gos, por exemplo, e o Governo, eis que o Ministerio do Inte

rior e o mais desapropriado ã gestão de um assunto dessa or

dem. Jã houve sugestão para uma mudança de competencia,tran~

ferindo-se a FUNAI ou õrgão incumbido da execução da po1íti-

Nos termos regiment~is, art.76, solicito ao ilustre Deputado

Santilli Sobrinho que assuma a Presidencia dos trabalhos, e~

quanto eu arguo, por minha vez, o Depoente.

de um problema que, afetando a nacionalidade, como afeta, i~

depende de medidas assim imediatas para exigirem uma po11ti

ca gl oba 1 alongo prazo. Ai nda há di as, deparei com um 1i

vro da ilustre sociõloga e antropõloga paulista, Maria Isa

bel Pereira de Quelroz, em que a autora lembrava que a popu

lação indigena brasileira, ã data da descoberta, orçava em

4 milhões ou 4,5 milhões de indivíduos, sendo que o avançado

progresso para o sertão reduziu este total em mais de 20 ve

zes. Isto e, hoje, os cãlculos mais otimistas dão os indios
brasileiros como chegando a cerca de apenas 200 mil, o que

Orlando Villas Boas contesta, ao dizer que esse cálculo e d~

masiadamente otlmista. Então, na verdade, e uma raça em vias

de extinção, em nome de alguns valores muito contestãveis,l~

mentave1mente sustentados pela Igreja ate hã bem pouco tempo.

Por exemplo, a política indigenista da Igreja Catõlica foi ~

tra dura~te 450 anos mais C~ menos. Durante 450 anos, a Igr~

ja Catõlica incumbiu-se de desfigurar os valores indígenas,

tentando impor-lhes valores outros a que o índio, na verdad~

era infenso. Então, a Igreja Catõlica confundia sua missão

evangelizadora com a da anulação da cultura indígena, desde

que há uma diferença entre civilização e cultura. Mas, a pa~

V.

que

O SR. RELATOR (Deputado Uba1do Corrêa) -

taria apenas de esclarecer, Sr. Presidente - usando do

me faculta o Regimento - ao ilustre Deputado Airton Soares,

que, como Relator, tenho direito, pelo Regimento, de ter um

assessoramento. Dai, a razão de eu ter pedido a colaboraç ão

do advogado, Dr. Tiberio. E justamente a pedi por ele ser ad

vogado, porque não sou advogado. Não tenho o poder de mano

brar bem as palavras.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Náo apoiado.

procurar o indio selvagem? Não entendo, absolutamente. Agora,

há tambem - não seria o caso da discussão - o conceito nacio

nal em que se tem o indio: um vagabundo, ser que não produz

absolutamente nada para o bem da sociedade e, portanto, não

merece nossa menor consideração. Eu admito que o índio não e
um ser revestido dessas caracteristicas, mas, se tivesse fi

cado nessas regiões, onde naturalmente deve ficar, afastado

desses malsinados contatos, especialmente da FUNAI e do Go

verno, estaria em melhor sit~ação. Que me releve o nobre Re

lator, mas tenho v~rdadeira prevenção especialmente contra ~

ses õrgãos concebidos pelo Governo sob o soi - disant propõsi

to de preservar ou proteger o indio. No meu modo de entender,

a FUNAI não foge ã regra. O ideal, em minha opinião, como V.

Revma. já disse, e impraticável, em face da situação de fato,

ou seja, da extinção efetiva d~ indio. Daqui a alguns anos

5 ou, quem sabe, 10 anos - não teremos um único indio, a não

ser esses miseráveis, andrajosos, desgraçados serem humanos

que certa vez foram indios.

atamente - pela facilidade das palavras - dizer melhor. Eu tir do Concílio Vaticano 11, foi que se deu uma revisão da
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conduta evangelizadora da Igreja. ate então entregue aos Sa-

lesianos. E os Salesianos. a meu ver. queriam transformar os

indios brasileiros em indios catõlicos. o que e uma aberração

filosófica e civilizatória. Mas com o Concilio Vaticano 11

tivemos uma reviravolta total. E a Igreja, que fazia o jogo

dos invasores, passou a encarnar o indio. Então, a Igreja m~

dou de campo. Essa socióloga brasileira, que precisa serm~s

lida e conhecida,porque e de extraordinári~ lucidez, lembra

ate as origens dessa politica de invasão e de destruição. Os

cangaceiros braslleiros, por exemplo. foram inventados e ar

mados pelos primeiros colonizadores. A função dos primei 1"0 s

cangaceiros era matar os indios, era destruir as residências

indigenas. para que os colonizadores facilmente as tomassem

dos indios. E a Igreja fazia este jogo. E nôs sabemos que,

no Amazonas. por exemplo - e eu verifiquei isso pessoalmente,

hã muitos anos, - a Igreja satirizava certos costumes indig!

nas. como aquele dos funerais indigenas, em que, poeticamen

te ate, colocavam-se os mortos nas canoas com os seus apetr!

chos pessoais - ate o cachorro - e faziam com que descess em

o rio. Esse era o funeral indigena em algumas das tribos. E

a Igreja chegou lã dizendo que não, que o homem, feito ã im~

gem e semelhança de Deus, tem que ser enterrado com os para

mentos etc. Agora, de algum tempo, para cã, a Igreja resolveu

tomar o campo do indio e encarnã-lo. E hoje ela representa o

indio. Está certo?

o SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Junior) - Real 

mente. sintetizando muito a histôria - e toda sintese e peri

~osa - houve de fato uma mudança muito grande na mentalidade

missionária. partindo de um profundo respeito aos valores tri

bais. reconhecendo que. de fato, em todas culturas hã qual

quer cqisa de valor sobrenatural, que deve ser aproveitado.

Partindo disso. desse respeito às culturas, sabendo-se que

a mensagem evangelica não se identifica com nenhuma cultura,

mas pode penetrar todas as culturas, então a Igreja mudou

seu sistema e procurou tomar o part~do do indio. Daí vem to

'da a dificuldade de uma atividade missionãria, hoje, em rel~

ção com os Governos, porque, na medida em que as missões a

tendiam os interesses dos Governos,tinham todo apoJá, eram

assistidas, os missionãrios partiam na caravana do Governo.

tinham todo apoio, enfim. Isso consta dos trabalhos jesuíti

cos de outras missõfts. Hoje, quando as missões tomam a defe

sa do indio, então os Governos jã não veem nas missões um i~_

trumento capaz de servir-lhes. Daí vem toda a dificuldade.De

maneira que. sintetizando bastante a cois', ~ isso. As mis 

sões mudaram seu modo de ver a essência mesma do seu traba -

lho e a colaboração com o colonizador, com o Governo ou quem

quer que seja.

O SR. DEPUTADO DIAS MENEZES - Permita V.Revma.

um instante, para que o Depoente complemente o brilhante ra

ciocinio de V.Exa. Em que pese essa modificação de mentali

dade, ainda não preside -a missão missionãria a ideia obstin!

da da conversão?

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Eu queria

chegar exatamente lã, nesta ordem de raciocinio. pelo segui~

te: sou velho leltor do Padre Antônio Iasi Junior. a quem

respeito na medida em que ele merece todo o respeito. porque

se trata. na verdade. de um apõstolo. mas de um apóstolo es

barrando em dificuldades que ele mesmo não imaginava. Por e

xemplo. não hã duvida de que a evangelfzação significa a cri~

tianização nos termos religiosos. A figura de Cristo e uma

figura alheia ã indole e ã mentalidade indigena brasileira.

porque, inclusive, o indio brasileiro e anterior a Cristo.E~

tão, sendo anterior a Cristo. ele o precede. sob todos os as

pectos e. então. que papel desempenha hoje o apõstolo? O a

pôstolo tem por missão propagar a fe. Propagando a fe, ele

naturalmente invade outras fes tão respeitáveis como aquela

4e que ele e portador. Eu li o Padre Iasi e notei que esta

questão tambem o preocupa. Não estou querendo polemizar com

o Padre Iasi. esto~ querendo que ele informe a Comissão; te

nho a impressão de que a Igreja adotou para este dilema gra

ve.o caminho de evangelizar, de cristianizar sem afetar os

valores culturais, porque a cultura de um povo e tão respei

tãvel quanto a cultura de outro povo e ela não deve ser inj~

riada por outras invasões culturais. Se depreendi bem das o

bras do Padre Iasi, ele acha que e uma questão de tempo. que

um padre. chegando a um aldeiamento indigena, ele não vai

tentar, como faziam os salesianos, impor imediatamente os n~

vos valores. Ele dará tempo ao tempo para que o indigena.que

é espiritualista e místico. através do se~ espiritualismo.rn~

gue a Cristo. E isto. PaClre?

O SR. DEPOENTE (Antônio Ias; Júnior) - Real

mente, o problema todo est~ na cultura ~ na sua mudança atr~

ves de uma mensagem diferente. Creio que a1 todo o problem a

estã em entender a cultura. A cultura e a resposta que o h~

~em vai dando, no seu desenvolvimento, na sua evolução, às

suas necessidades. Como primitivo, vivendo dentro do seu mu~

do. ele· constrói a sua cultura, respondendo suficientemen t e

às necessidades que tinha. A cultura e harmônica, viva; não

podemos imaginã-la como um bloco de pedra, por mais bon i t o

que seja. edificado aqui em Brasilia ou numa aldeia indigena,

estável. A cultura e um ser vivo. E, portanto, aquele grupo

~ue produziu uma cultura vai ter, continuamente, que dar re~

posta às suas necéssidades. Então, esse homem, colocado em

situação diferente, vai ter que procurar respostas que ainda

não tinha encontrado. Nôs, que somos de outra cultura, devi~

GOS ser embaixadores honestos da nossa cultura, do nosso mun

do e mostrar o que temos ao índio, com toda a delicadeza e

com todo o respeito., e deixando que ele escolha. fazendo a s~

leção e dando uma resposta às suas necessidades. Porque, cer

tamente, colocado o fndio numa circunstância nova, como a a-,

tual, em que ele se encontra em contato com nosso mundo, ele

vai notar que as respostas que ele tinha para certos fenôme

nos da natureza n}o têm mais sentido. Então ele fica desori

entado, perturbado. Queria dar um exemplo de uma longa con 

versa com um grupo de medicos que atendem, no Parque do Xin-
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gu ~ são medicos da Escola Paulista de Medicina. Uma vez es

tivemos lã e eles vieram com essa dificuldade: por que os mi~

sionirios vem mexer com a religião do indio? Disse-lhe:"Res

pondo-lhe essa pergunta se o .sr. me disser por que os medi 

cos vem mexer com a religião do indio." Ele disse: "Não vie

mos mexer com a religião do índio, somos apenas medicps~Pois

e, então vou dizer aos srs. que procurem inculcar um princí

pio de medicina preventiva, por exemplo, mostrar ao índio que

uma epidemia, uma doença se contrai por. meio de contigio,por

meia de veiculos. E clara, parque se não estaremos curando ,

curando ••• Pois bem, o sr. sabe que dizendo ao indio que uma

epidemia tem uma causa natural, que são os bacilos, os micr~

bios, o sr. estã, possivelmente, destruindo uma crença do i~

dia em que ele pensava que isso vinha do alta. Quer dizer,

o sr. joga o ;ndio numa confusão mental em que ele não sabe

mais no que crer e no que não crer. Os srs. não sabendo dis

so vim perturbar muito mais a cultura ind;gena, a religiã o

indigena, a cultura, na aspecto da religião, do que nós, ou,

pelo menos, nós, que conscientes de que vamos mexer com a r~

ligião deles, vamos com toda o respeito propor-lhes algu ma

coisa de nova, i claro, porque nós tambem recebemos de nova

• mensagem de Cristo e eles, quando estiverem na altura de

compreender e aceitar, eles aceitarão ou não. Ai e que estã

todo o mal, e de respeitar ou não esse ritmo cultural, o ril

mo lento que pode levar 5, lO, 20, 100 anos. Temos grupos de

indios da missão de Mato Grossa, a'lJal pertenço, Missão An

chieta, os Nhambiquaras. são índios de uma cultura material

primitivíssima em relação aos demais grupos. Poderíamos di

zer que os Nhambiquaras seriam índios atrasados em relação

aJS mesmos índios, porque não fabricam recipientes de cerimi

ca, redes para dormir e outras coisas mais. No entanto, tem

uma riqueza espiritual muito profunda, muito densa, coes a ,

que estã desafiando o trabalho da missão. Trabalho que jã

não era como e agora: de profundo respeito, desde 1930. En

tre eles estã havendo pouquissimas conversões - duvido muito

da conversão do índio. Isso porque o índio pode aceitar uma

religião como se aceita uma camisa, podendo mudã-la na dia

seguinte quando ganhar outra de presente. r o que se ve nas

missões evangelicas, sobretudo. Procuram fazer proselitism o

em base de cãlculos, números, estatístiGPs, e apresentam nu

meras de conversões. Não estamos preocupados com essa conve~

$ão, mas em fazer com que o índio encontre novas respostas 

dentro da sua própria cultura - às necessidades que ele an

tes não tinha e. que tenham surgido agora. Queremos ter um

~rato honesto com o índio. Informã-10 do que temos e dar-lhe

possibilidades de interpretar os fenâmenos, os acontecimen 

tos com outra visão, mas com profundo respeito. Como ~issio

nãrios estamos Gonvencldos de que temos levado a mensagem de

Cristo. Se Cristo é anterior ou posterior ao índio e coisa

que não sei bem em que sentido diz V.Exa.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Segundo ~

tropõ~ogos, o índio brasileiro tem 40 mil anos de existêncla.

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Junior) - Entio

por semente e o homem. O homem anterior a Cristo. Pais bem,

essa mensagem que Cristo trouxe ao mundo não e problema so 

mente de fê, mas de um fato histórico. Achamos que tempos a1

guma coisa a comunicar a alquêm. Mas com todo respeito, sin

ceridade e honestidade. Para isso seria interessante - eu p~

deria ate encaminhar a esta Comissão - o documento da Papa

Paulo VI, muito recente, sobre a evangelização dos povos. r
o mais recente documento sobre a evangelização. A gente não

impõe, não viola ninguem, desde que se informe com toda hon~

tidade alguma coisa nova. Com toda liberdade, respeitando pr2

fundamente a pessoa.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Tenho a

impressão - pelo que V.Revma. estã dizendo - de que a cultu

ra indígena - numa definição razoãve1 de cultura como' sendo

uma sarna de valores - e indefensãvel, porque se entra o aba

la religioso, através das missões, mesmo que o façam com

grande cautela, os outros elementos culturais - como esse m~

dica citado por V.Revma. - jã abalam a própria crença. Então,

a cultura indígena esti condenada ao extermínio. Mas vejo ~e

V.Revma. houve por bem - agiu com muito acerto em faze-lo

ater-se ao tema proposto por esta Comissão, qual seja o exa

me das invasões nas ãreas indígenas e dos abusos cometid o s

junto ao habitat dos índios. Mas antes de entrarmos nesse a~

sunto, queria perguntar-lhe o seguinte: durante tantos secu

los a Igreja agiu de uma determinada maneira. Agora ela pas

sou a agir de maneira completamente diferente. Os índios não

se atordoarão com essa reviravolta?

O SR. DEPOENTE (Antânio Iasi Júnior) - Bem,os

índios que presenciarem as duas fasesda Igreja é possível que

sim. Inclusive os cristãos entre nõs. Mas e um atordoamento

que pode ser contornado porque não vem contra a essência da

religião, mas contra a maneira de expor os mesmos prlncípios.

Dou o exemplo de uma velhinha que estava toda conturbada - e~

tre aspas - porque agora jã se diz "Pai Nosso" e não "Padre

Nosso". Quer dizer, é a ingenuidade e simplicidade de uma pe~

soa que tem uma fe inabalãvel.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - A mudança

foi geral na Igreja. Mas se ela agiu a serviço do Governo e

dos invasores durante quatro seculos e meio, tenho a impres

são de que essa Igreja aderindo ao agredido, ao invadido,dei

xa o invadido meio perplexo. Mas isto e problema da Igreja.,

naturalmente V.Revma. ê hoje uma das maiores autoridades em

indigenismo no Brasil - não tenho dúvidas em afirmar e não ~

xagero em dizê-lo - e defronta com alguns problemas não abo!

dados na sua exposição. O primeiro deles - a meu ver - e a

opção que a Igreja deve fazer dentro de seu espírito de so

correr o necessitado e a oprimido, a opção entre o posseiro

e o índio. Porque a Igreja tem um inimigo comum que e o inv~

sor poderoso, o empresãrio. O empresãrio e capaz de tudo - cE

ma se diria - até de uma boa ação. Mas o empresãrio e um ini

migo marcado e aba~tecido de todos os recursos de barbãrie ,
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porque o bárbaro hoje e o civilizado. Surp~eendentemente,não

e o índio. E o empresário civilizado. Entáo, como e que a I

greja se coloca nessa peleja entre o índio e o posseiro?

O SR. DEPOENTE (Antô~ió Iasi Júnior) - A per

gunta e muito oportuna e eu disse que a propôsito da área dos

Tapirapes eu mesmo já estudei os problemas dessa ãrea e apr!

sentei ã FUNAI sugestões para a solução dos mesmos. Na área

dos Tapirapes existem 14 famílias de intrusos - posseiros,p~

demos dizer. São pequenos proprietários. Em conversa com. os

índios - sem forçá-los - chegaram a admitir que aqueles pos

seiros eram tão pobres quanto eles e que como estavam situa

dos numa faixa ao longo do Araguaia, concordariam com eles

desde que a FVNAI delimitasse um fundo de terreno para que

o posseiro não fosse aumentando sua gleba - fato tão comum

fUNAI deveria partir para resolver o problema do índio e dei

xar que os outros ór~ãos resolvessem os demais. Os problemas

dos não ín~ios. Inclusive o Estatuto do Indio termina dizen

do que a FUNAI deve; com o tempo, procurar acabar cum os ar

rendamentos. conseqüentemente com os intrusos. desde que is

so não venha a criar sérios problemas sociais. Então. há a1n

da uma certa benevolência da parte do órgão para com os ou

tros órgãos. O que há exatamente e a falta de entrosamen to

dos órgãos. Por isso e que um órgão. como dizia. dentro do

Ministério do Interior, já mal situado, não poderã se impor

diante do Ministério da Agricultura, por exemplo, para que o

INCRA funcione de maneira a resolver o quanto antes os pro

blemas'. Então recairiamos no Sistema Fundiãrio todo e viria

toda essa problemática da terra.

O~R. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Quem sabe

garantia nenhuma sobre a terra que ele cultiva ou que ele p~

tende cultivar. E ele e o morador. O dono da terra geralmen

te reside em são Paulo, no Rio de Janeiro, e o grande empre

sãrio. De sorte que o Governo estã, na verdade, às voltas.,

quem sabe, ate com a ideologia nacional. Porque esse regime

desenvolvimentista é o regime imposto pela situação atual do

Brasil. E 9 índio, queira ou não queira, se transforma num

estorvo ao desenvolvimentismo. E a nova Igreja toma o parti

do do índio e obviamente toma o partido contra o desenvolvi

mentismo desenfreado. Então nós temos a. grande guerra sert~

neja entre a CIMI, que e a Igreja, e a FUNAI, que ê o Gover

no. A segunda objeção - eu fiz duas apenas ao seu monumental

depoimento - alude ã falta de referencia em sua exposição ao

regime legal do indio. O Estatuto do Tndio não entrou na sua

digressão em momento nenhum e no entanto esse seria uma esp~

se poderia ser formada. a exemplo da Subsecretaria do Meio

Ambiente, uma Subsecretaria do Indio, da política indigenis

ta, ligada diretamente à pessoa do Presidente da República

Porque essa Subsecretaria do Meio Ambiente, de que está en

carregado o Dr. Paulo Nogueira Neto, que.aé o seu primeiroti

tu1ar, tem desempenhado mais ou menos à contento sua tarefa.

Em São Paulo agora nós temos lã um caso grave da Braskraft"

no rio Paranapanema, que está merecendo a atenção desse ór

gão e mais a aflição desse órgão. Porque esse órgão também

não detém todos os elementos necessãrios para resolver a pen

dência. Lá no Rio Jari nós temos a maior fãbrica de celulose

em programação. Eu não sei ate que ponto essa fãbrica de ce

1u1os e vai acaba r com os hab i tantes .' O Depu tado Uba 1do Cor

rêa, bom brasiléiro que e, preocupou-se extraordinariamente

com essa fábrica de celulose. Mas agora, Revma., tenho pre 

sente um conceito seu que achei muito bom e que chamo a ate~

ção ate da imprensa"situada aqui, porque não sei se vou re

produzir ã perfeição. O Padre Antônio Iasi, num dos livros

dele, diz que "nas ãreas ainda nio civilizadas do Brasil,

quem habita não tem terra e quem tem terra não habita", não

e isso? Tenho a lmpressão de que esta frase e este concei to

do Padre Antônio Iasi e mais ou menos explicador de toda a

entre os posseiros, que, por exemplo, se casa uma filha com

a1guem de fora da reserva, ele vem para dentro dessa reserva,

aumentando sua área. Se casa um filho o mesmo acontece e as

sim sucessivamente. Então eles acharam por bem deli~itar es

sa área para que fatos como esses náo mais acontecessem. Es

se trabalho excluiu um único posseiro, que estava bem no

centro da reserva, que seria problema maior. Livre e espont~

neamente chegaram a essa conclusão, desde que a FUNAI dellmi

tasse a ãrea. Aí está um modo de conciliar as coisas. Mas e

xiste ainda grande confusão entre posseiros e fazendeiros.No

relatório que acabei de ler do chefe de um posto, ele confun

de fazendeiro com posseiro, incluindo todo! como posseiros.O

posseiro, na realidade, seria aquela pessoa que não POSSUl o

título da terra, em geral pequenas pessoas. A gente procura

conciliar esses dois elementos.

o SR: DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - V.Revmae~

tã esbarrando na impossibilidade, que e o inimigo do raciocí

nio. Quero saber se V.Revma. acha ~ue essa demarcação só po

deria ser feita pela FUNAI. Isto é, quando um posseiro pobre

se instala numa área indígena. o primeiro trabalho é conven

cer o índio de que aquele cidadão ê tão pobre e necessitado

quanto ele e portanto deve dividir com ele a sua miséria. En

tão cabe ã FUNAI • que é o órgão legalista - entrar em con 

tato com os índios e convence-los a deixar que esse posseiro

fique no fundo da reserva. o que em nada os atrapalhará. Mas

V.Revma. acabou de dizer que a FUNAI não demarcou nem o Xin-

QU.

o SR. DEPOENTE (Antõnio Iasi Júnior) - Sim, ~

liãs citei esse exemplo como fato concreto de experienci.a

pessoais. Em outros casos, onde há milhares de posseiros, e

onde a FUNAI se sente impossibilitada de resolver o problema,

porque ela não conta com a colaboração de outros órgãos. Não

lhe compete solucionar todos os problemas. Por isso é que

muitas vezes, conversando com o próprio Gen. Ismarth, eu di

zia que muitas criticas que fazemos à FUNAI é um auxílio que

lhe estamos prestando. Quando dizemos que a FUNAI não possui

recursos suficientes e força moral para se impor, estamosqu~

rendo ajudar a FUNAI. Acho que a FUNAI não é o único órgão

do Brasil para resolver o problema do posseiro e do índio. A

situação. Quer dizer, o habitante de lã, o morador não tem
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cie de Constituição do Indio, o Estatuto. E V.Revma. não a

ludiu a ele de maneira nenhuma, porque este e o regu1amen t o

alongar a sua resposta, jâ que estou alongando a pergunta:te

mos em Mato Grosso o mais clamoroso escândalo em materia de

ação governamental junto ao mundo indigena. Aquela tribo que

tinha recebido do Imperador Pedro 11 o titulo de propriedade

da sua ãrea e a FUNAI passou a arrendar aquela ârea dada por

Pedro 11 por 10 centavos o alqueire a 9randes empresãrl0s do

Sul, apesar de ser o índio o proprietãrio por título legiti

mo, por muito mais de 100 anos; propriedade legitima, docu 

mentada. Trata-se de uma área riquíssima. Aqueles índios de

veriam ser os mais prósperos do Brasil e, no entanto, são os

mais miseráveis, porque a FUNAI estã arrendando, estã a1uga~

do aquelas terras ã revelia do indio, por 10 centavos o al

queire, para os grandes empresãrios do Sul. Esse exemplo i

lustra a pergunta. Então quero que V.Revma.

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - Deput.!!.

do Israel Dias Novaes, acho que dado que eu jã estava na pã

gina 30, e não era possível abusar mais ainda 40 tempo regu

lamentar, achei que devia terminar. Exatamente antes de põr

ponto final a este depolmento, vou aludir ao erro que acho

fundamental na política indigenista brasileira e ai então a

ludir exatamente ã legislação. "Os legis1adDres, esquecidos...

etc. e tal". Entio aqui faço uma critica bem formal, bem ex

plicita, bem contundente, exatamente ã legislação indígena,

qUE parte de que o índio e um menor. o índio não tem auto-de

terminação, não ê livre, não ê organizado, não forma uma so-

da invasão e e o regulamento da defesa. Agora, apenas para

mudança no sentido de facilitar ao õrgão, ao Governo a eman

cipação de grupos indígenas. Qualquer mudança que vier a ser

feita e prudente esperar que o ambiente, os lnteressados nD

problema indígena tenham sensibilidade e conheçam a fundo o

problema, e não aqueles que, desejando emancipar o indio, o

põem como se faz com as manadas de bois, num pasto, alem ou

tro e mais alem outro.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O Bispo de

Bauru,cuJos depoimentos não sei se V.Revma. ouviu, sustenta

va uma tese um pouco diferente. Ele achava, por exemplo, que

o índio devia ser emancipado, devia ter a sua emancipação, a

sua cidadania assegurada, mas com algumas limitações,no prõ-

prio interesse dele. Dizia ele que o indio emancipado, dono,

proprietãrio da terra que habita, ele pode vendê-la ou a tr~

ca por um garrafão de pinta.

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - Sim, e

por isso que eu tambem dlg0 que o Tndio tinha um sistema ec~

nõmico comunitãrio. Então,se nós vamos formular uma reforma,

devemos pensar em tudo o que o indio era e que o índio pode

continuar a ser, para não destruir os respectivos valo r es

que possuía. Uma explicação que me deu o primeiro Presidente

da FUNAI, Or. Queirôs Campos, ê que o Estatuto não deu o do

mínio da terra aos índios, caso contrãrio os Governos esta-

duais, as Prefeituras seriam as primeiras a se apoderarem da

terra dos índios.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Aquele prE

b1ema a que eu me refpri, dessa terra t~adiciona1mente de

propriedade líquida e certa do indio, V.Revma. conhece esse

assunto?

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas isso

i Código Civil, não ê Estatuto do Indio.

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Junior) - Não, o

próprio Estatuto do Indio considera o Indio .••

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O Estatu

to do 1nd10 decorre da Constituição e do Código Civil.

O SR. DEPOENTE (Antô,io Ias1 Juntor) - Bom,

então, com o termo "leg;;l"dor" eu abranjo os autores do Es-

tatuto do Indio, do Código Civi1'e alguma outra lei se hou-
- ~?ver, nao e.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O Estatu-

to, Revma., foi considerado uma conquista da civilização.

O SR. DEPOENTE (Antõnio Ias1 Junior) - Sem dI

vi da.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E, no e~

tanto, ê uma conquista contraditõria porque ela consagra a

situação de invasão. Então eu lhe pergunto se, fundamental 

mente, no meio de tudo issO, não competiria a esta Comissão,

aO ilustre Relator e a este Presidente promover a revisão g~

ral da legislação que afeta o indio?

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Junior) - Eu a

cho que sim, mas com as devidas cautelas, sobretudo não fa

zendo qualquer mudança na gestão do atual Ministro do Inter!

ar, oue ê a pessoa mais interessada na mudança do Estatuto ..

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - r, lã

no sul de Mato Grosso.

o SR. OEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - ~omo se

explica essa conduta da FUNAI, arrendando-a a invasores? A

l1ãs, isso não ê arrendar, ê permitir a invasão pois cobra

se 10 centavos por alqueire anual para ocupação e desfrute da

melhor terra do Estado de Mato Grosso. A FUNAI teria direito

de arrendar terra indígena?

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Junior) - E, pa

rece qu~ tinha, não-e? O Estatuto lhe tirou esse direito.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Tlrou, e~

tão?

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - Eu creio

que tinha o direito •..

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Isso ê i-

legal. Porque o CIMI não entrou com um mandado de segurança

no ~ssunto? O CIMI seria a parte legitima.

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - Real 

mente ela está terminando, ou jã terminou, ou pensa termina~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Não, não

ê verdade que pensa em terminar. Houve declarações da FUNAI

no sentido de justificar a conduta naquela ãrea. dizendo que

precisa do-dinheiro para aplicã-10 ali. Mas não sei como se
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tamos numa hora avançadíssima. Creio que esta reunião foi r~

almente uma das mais proveitosas das aqui realizadas. Antes

de encerrar os nossos trabalhos, insisto na presença dos Srs.

Deputados e dos ilustres jornalistas, às 16:30, quando deve

mos ouvir um outro depoimento, de igual interesse, o do Rev~

rendissimo Padre Ãnge10 Venture11i, fundador do CIMI,do qual

aplicam 10 centavos por alqueire em uma área. Que ajuda traz

isso? O assunto e crítico.

O SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - Ey ci

tei aqui um funcionário do CDAMA que me disse que não pOdl a

afastar os intrusos da área dos índios porque a produção ia

cair e caindo a produção cairia a contribuição, a quota que

a FUNAI receberia. me parece divergido. Vemes com muito interesse e até com

a SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Imagine V.

o SR. aEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - Prova-

Padre JAYME ÃNGELO VENTURELLI

Fundador do CIMI

12~ REUNI~O, REALIZADA EM 13.09.77

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

vaes) - Havendo numero regimental, declaro abertos os tr!

ba1hos da 12a. reunião desta CPI, para ouvir o depoimento
,

do Padre ~ngelo Venturelli, fundador do CIMI. A Secretã-

ria, oportunamente, lerã ata da sessão anterior.

Peço ao eminente Revmo. ~ngelo Venturelli

que se aproxime da Mesa para prestar o juramento inicial,

que serã ouvido por todos de pe.

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli)

Faço, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade

do que souber e me for perguntado.

presta, na sua condição de salesiano, assistência, na sua

especialidade, ao bispo da sua diocese. Peço a S.Sa.Revma.

que proceda ã leitura do seu depoimento, que deverã ser s~

guido dos habit~ais debates.

Foi S.Sa. quem fundou o CIMI, dele se afastando posterio~

mente quando exercia a presidência, a que fora conduzido

por eleição. O Padre ~ngelo Venturelli ê, hoje; professor

de Antropologia da Universidade Catõ1ica de Campo Grande e

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

vaes) - Sr. Relator, Srs. Deputados, temos a honra de r!

ceber hoje, nesta Comissão, o Padre ~ngelo Venturelli. S.

Sa. Revma. e uma eminência da Igreja, não apenas da Igr!

Ja na prãticd do seu mister, mas é tdmbém um estudioso,um

intelectual interessado nos grandes problemas da religião

e da moderoldade. Salesiano, o Padre ~ngelo Venture11l,n~

tura1 da Itãlia, e brasileiro há muitos anos. Desempenha,

na política indigenista brasileira, um papel histórico.

DEPOENTE

um certo suspense o depoimento de S.Revma. Estão encerrados

os trabalhos.

me

FUNAIo SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - A

o tem na conta de inimlgo jurado.

Revma., a Comissão, por exemplo, vai visitar uma área indíg~

na. Baseado no mesmo princípio, a Comissão pode ser impedida

de entrar. Se impedem V.Revma., brasileiro no gozo de seus

direitos políticos, por que não impedir também a Comissão Pa~

lamentar de Inquerito?

a SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - Daí eu

dizer que a política e tão eivada de impasses e de omissões,

e, ao mesmo tempo, de medidas descabidas, que eu jã fui prol

bido até de entrar num departamento da FUNAI, aqui em Brasí

lia, um brasileiro, um contribuinte .•.

O SR. DEPOENTE (Antônio Ias1 Júnior) - E, real

m.nte. Louvo V.Exa. porque, sendo do MDB, tem confiança que

neste País se observa a lei. Mas eu acho que não hã necessid!

de de se pedir um habeas corpus, tal a facilidade de que bons

e maus elementos entrem nas ãreas indígenas.

velmente. Mas eu acho que, no fundo, o General Ismarth

considera como amigo.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Pessoal ..

a SR. DEPOENTE (Antônio Iasi JGnior) - E, jã

tivemos vãrios atrltos mas no fim somos amigos.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Essa con

duta da FUNAI, naquela área, é absolutamente ilegal e inde 

fensãve1. V.Revma. alegou que estã proibido de ingressar nas

reservas indígenas. Mas isso não contraria a palavra consti

tucional, dó direito de ir e vir? Porque a; caberia ° k!
beas corpus, porque o habeas corpus sô estã proibido para

assuntos pollticos. Quando se trata de assunto politi co o br!

si1eiro deixa de ter o gozo da sua cidadania e passa a ser

um menor. Se V.Revma. e proibido e não está incluído naque 

las especificações proibitivas, V.Revma. deveria socorrer-se

da lei, munir-se de um habeas corpus e andar pelo Pais li

vremente. Ir e vir, em tese, está resguardado pela Constitul

ção.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Só briga

com V.Revma. em matéria de índio.

D SR. DEPOENTE (Antônio Iasi Júnior) - E, em

matéria de administração, não sei não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Fico mui-

to grato a V.Revma. Ji estamos no avançado da hora. Muito~

brigado, Sr. Presidente.

O SR.PRESIQENTE (Deputado Santilli Sobrinho)-

Srs. De~utados, meus senhores, muito grato pela atenção. Es-

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço a V.Exa. as pal~

vras introdutôrias, que realmente não mereço. Em todo ca

so, devo ã gentileza desta Casa este convite e a minha pr~

sença aqui. Propriamente não saberia o que dizer. Mascreio

que alguns esclarecimentos sobre o CIM! podem ser dados de

minha parte. Aliãs, é um setor em que talvez eu tenll: alg~

ma competencia. O CIM!, Conselho Indigenista Missionãrio,

foi fundado em Brasília, se não erro, a 23 de abril de
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1972, numa reunião or9anizada pela CNBB, Conferência Nacio sito, ao fundar o CIMI, era somente o de proporcionar ao

problemas de pastoral indígena. Foi dito que sou o funda

dor do CIMI. Pediria licença para corrigir essa afirmação:

Não sou fundador do CIMI. Talvez seja o idealizador do CI

MI, isto sim. A histõrla do CIMI e simples. Desde o ano de

1950, quando comecei a pensar mais seriamente no problema

guntar, dou logo a resposta - foi a impossibilldade de pr~

s~dir um organismo com sede em Brasília, residindo em Cam

po Grande, Mato Grosso.

trabalhador missionãrlo um preparo específico destinado a

reall~áções beneficas pm favor do indígena. Hã alguns. anos

apresentel minha renuncia do cargo de Presidente do CIMI,

na1 dos Bispos do Brasil, com a finalidade de tratar

indígena e missionãrio, percebi que os missionãrios,

de

não

e me desliguei do Conselho. O motivo - alguem pode rã per.

somente os catõ1icos,eram desprovidos de um preparo especI

fico, notadamente antropo1õgico, indispensãvel para um tr~

balho eficiente junto às populações primitivas. Depois de

ter trocado ideias com um grupo de professores da USP, di~

postos a colaborarem em meu projeto. o expus a meus superi

ores religiosos. Consistiria este projeto em organizarmos

um curso cíclico e permanente. aberto a missionãrios e a

trabalho entre os índios. O curso compreenderia discipli

nas destinadas à conferir aos missionãrios um sõlido prep~

ro antropo1õgico, lingüístico, científico, tecnico e tecni

co e teo1õgico. Insisto em meu pensamento: a finalidade do

citado curso teria sido somente esta. Não teria ele preoc~

pação com outros problemas referentes aos índios. Este po~

to de vista não impediria evidentemente, que o missionãrio

todos os que quisessem dedicar-se seria e efiscamente

colaborasse honestamente com os Governos Federal e

ao

esta-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Meus cumprimentos ao Revmo. Padre ~nge10 Venture1

li. Para as primeira~ opservações, tenho o gosto de dar a

palavra ao emlnente Relator, Deputado Uba1do Correa.

O SR. RELATOR (Deputado UbaIdo Correa)

Sr. Presidente, Srs. Deputados. Revmo. Padre Ãnge10 Vent~

relli. quem ouviu, em rãpidas palavras. a exposição de V.

Revma. sobre o idealismo com que pensou fundar o CIMI, pr~

ticamente não tem o que perguntar, potque, ouvindo outros

depoimentos, onde ficou patente que resvalou o ideal de V.

Revma. para o terreno ate da demagogia, chegamos ã conclu

sãé de que, realmente, se o CIMI tivesse traçado o seu pl~

no de ação con~orme os pontos de vista expostos por V.Rev

ma., que em tão boa hora pensou, com certeza seria mais um

õrqão para ajudar a'solucionar os problemas da política i~

digenista, o que e propõslto inclusive desta Comissão pr~

duais para a solução de problemas que visassem ~o bem es

tar do indígena. Sempre julguei, e ate agora estou convic

to dísso, que o missionãrio sUficiente~ente preparado,apai

xonado pela sua vocação tem condições de resolveI' di~icu.!

vezes ate, como nõs tomamos conhecimento, quando acontecem

hoje em missões que ficam a'criterio de ordens religiosas

epidemias, imediatamente se-socorrem dos poderes da FUNAI

e ~e outras entidades, esquecendo a parte da exploração que

foi feita antes. Se houvesse ficado realmente nessa parte

dades inerentes às populações em que trabalha; mesmo

relação a litígios de terras, a supostas ou reais

com

gril a-

curar, não contestar, e não debater, e não acusar.Muitas

apenas idealizada, na parte que V.Revma. expôs aí, com to

da certeza não teria havido esse problema. Nada tenhoa per.

guntar, porque o problema jã foi realmente exposto com mui

gens, dentro das normas da prodõncia e da colaboração com

as autoridades, com os empresãrios, com a sociedade envol

vente, pode chegar a conclusões satisfatõrias para os í~

dios e para outras pessoas interessadas em defender aquilo ta simplicidade. Basta ouvir o que acabou o Padre Ãngelo

grupos indígenas, objeto do trabalho missionãrio. Aqui en

tra em ação o preparo antropolõgico e tecnico do missioni

rio e seu bom senso. Insisto, pela ulti~a vez: o meu prop~

que julgam seus justos direitos. Meus superlores,embora a

presentado vãrias vezes, não acharam viãve1 o projeto. Pe~

sei, então, fosse talvez possível promover uma instituição

de ãmbito nacional, que perseguisse os fins que eu prop~

nha. Foi assim que, tendo sido convidado para a citada re~

de participantes minha ideia, que,foi aceita entusiastic~

mente e transformada no CIMI - Conselho Indigenista Missi~

nãrio, num p1enãrio da assembleia. O missionãrio preparado

pelo CIMI deveria ter condições de desenvolver o seu traba

lho junto às populações indígenas. de acordo com o se9ui~

te esquema de itens preferenciais: 19) Saude do grupo e d~

indivíduo; 29) ~uto-suficiência do grupo e do indivíduo;

39) Alfabetização bilíngUe seletiva; 49) Apresentação não

imposição, da mensagem evangelica. Evidentemente, tais i-

nião da CNBB de Brasília, em 1972, aprese~tei a um

tens admitem fragmentações e aplicações especificas

grupo

aos

de expor para fazer a dlstinção perfeita entre o joio e o

trigo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Tem a palavra o Deputado Vãlter Castro, como pri

melro inscrlto para inqUirir o Depoente.

O SR. DEPUTADO V)\LHR DE CASTRO - Sr. Pt"~

sidente, Padre ~ngelo VentureI1i, gostaria de formular aVo

Revma. uma pergunta simples, para que daqui talvez possa

mos tirar algumas conclusões e partir para outras pergu~

tas: V.Revma. tem acatado as atividades do CIMI depois que

deixou a direção do órgão? Estã esse õrgão cumprindo as fi

nalidades que foram imaginadas por V. Revma.?

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venture11i) 

Bem, eu não tenho dados positivos do CIMI, a não ser os "li!:

necidos pelo ppõprio boletim do CIMI e pela imprensa naci~

nal. De acordo com alguns desses dados, parece-me que tal

vez o CIMI tenha ampliado suas atividades em outros seto

res, nos quais eu não tinha pensado, outros setores que eu

não considerava oportunos dentro das atividades do CIMI.P~
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rem, não posso criticar, porque, naturalmente, o CIMI tem

o seu presidente, 05 seus sócios, o seu órgão diretivo e

creio que tem a liberdade para fazer aquilo que achamclhor.

Como disse e insisti, nesta minha exposição,não era esse o

meu pensamento. O meu propósito era preparar missionãrios

ou outras pessoas que quisessem dedicar-se ao trabalho in

digena, dentro daqueles moldes: preparo têcnico,cientifico

e natural e supostamente teológico para 05 padres e,sobr~

tudo, antropológico, pois ninguem pode entrar em contato

com uma cultura tão diferente da nossa sem ter bases sóli

das antropológicas. Para termos esses conhecimentos, nao é

necessãrio que tenhamos frequentado uma faculdade. ~s ve

zes um individuo que nunca estudou Antropologia e um antr~

pólago nato; ele tem senso de Antropologia. Aliãs,como di~

se um pastor protestante, Naida: todo bom missionãrio sem

pre foi bom antropõlogo. Não quer dizer que tenha estudado,

mas tem que ter senso da Antropologia, senso que, infeli~

mente, reconheço, em nós, missionários, tem faltado mUltas

vezes.

O SR. DEPUTADO V~LTER DE CASTRO - Padre ~~

gelo, o CIMI tem, realmente, preparado esses missionãrios

de acordo com a filosofia para o qual fora criado?

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venture11i)

No tempo em que eu fui presidente, não, porque o CIMI não

estava ainda or~anizado para tanto. Não tinhamos condições,

nem meios materiais para organizar esses cursos. Antes do

CIMI, eu pron1ovi um curso em Campo Grande, parece-me que de

uma semana, sobre Antropologia, frequentado por vãrios mi~

sionãrios. Depois que eu deixei a Presidência do CIMI, p~

rece-me que foram feitos cursos, mas eu me desliguei fisi

ca.e sentiMentalmente do CIMI. Por conseguinte, não tenho

acompanhado as atividades desse órgão. Creio que algum cUL

so tem sido feito, parece-me que em Manaus, justamente p~

ra instituir 05 missionarios, para prepara-los. Mas ~ao t~

nho dados para dar uma resposta objetiva nesse sentido.

O SR. DEPUTADO V~LTER DE CASTRO - r uma pe

na, Padre ~ngelo ,que V. Revma. tenha desistido de dirigir

esse órgão que imaginara porque nós o conhecemos de 100gos

anos e sabemos da sua dedicação em prol da causa não só da

sua comunidade do su) de Mato Grosso, como também da comu

nidade indigena. De forma que consideramos uma granâe peL

da o seu afastamento da direção do CIMI. Talvez esse órgão

se encontre em boas mãos, mas nós que temos conhecimento~

sua vida, como professor lã no D.Bosco, desde garoto - e

somos até suspeitos, porque somos admiradores de V. Revma.

achamos que talvez V.Revma. pudesse oferecer muito mais

a essa entidade, permanecendo na sua direção. Mas, hã coi

sas que não conseguimos levar adiante. Eu achava que V. Rev

ma., assim um tanto quando desgostoso com a orientação do
I

CIMI, tivesse abandonado a direção dessa entidade. Mas pe-

lo que eu senti, foi problema de não poder acómpanhar de

perto as atividaaes do GIMI, desde que a direção fica no

Distrito Federal: e V.Revma. exerç,e suas atividades na ci

dade de Campo Grande. Agradeço a V.Revma. sua presença ne!

ta Comissão, desejando que continue contribuindo, com sua

longa experiência, para que esta Comissão possa, pelo me

nos, encaminhar, equacionar 05 problemas do índio brasilei

ro. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Cumprimento o nobre Deputado Walter de Castro pela

boa apresentação da sua indagação. Não sei se o ilustre D~

poente tem algo a dizer sobre as considerações por V.•Exa.

tecidas.

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venture11i)

Naturalmente, como disse o ilustre Deputado Wa1ter de Cas

tro, talvez haja um pouco de sentimental nisso, porque S.

Exa. foi nosso aluno. Estamos vendo que 05 alunos ultrapa~

sam 05 professores. Em todo caso, agradeço a V.Exa. as pa

lavras que, creio, sejam sinceras. Ninguem ê lndispensãvel

neste mundo. Parece-me que o CIMI está em boas mãos.Agora!

com referência ã orientação, cada um ê livre para dar a ~

rientação que achar melhor. Creio que a Presidência do CI-

MI estã bem intencionada na orientação que esta dando. Ag~

ra, sobre o resultado, evidentemente, não ~ou eu que posso

julgar. Mas a intenção dever ser boa. Assim como tinha boa

intenção orientando o CIMI, num outro setor, ou dando ao

CIMI outra orientação; creio que quem estã agora chefian

do o CIMI deve ter boas intenções para .orientar como ele

quer esse Conselho.

• O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Muito bem. Quero assinalar a inscrição do Deputado

Santi1i Sobrinhp, que V.Revma. vai conhecer agora, um dos

Deputados mais capazes desta Casá. Assinalo a sua palavra

pela circunstância de ser a primeira vez que S.Exa. se m~

nifesta nesta segunda fase da Comissão Parlamentar de In

quérito. Então tem a palavra o Deputado Santili Sobrinho.

O SR. DEPUTADO SANTILI SOBRINHO - Padre ~~

gelo, V.Revma. disse que o CIMI teria ampliado suas ativi

dades além daquilo que havia sido idealizado inicialmente.

V.Revma. poderia explicar em que consiste essa ampliação de

atividades?

O SR. DEPOENTE (Padre Jlnge10 Venturelli) 

Creio que a resposta vem como conseqUência da própria defl

nição das atividades do CIMI, que eu tinha imaginado. En

tão, eu tinha idealizado o CIMI, repito mais uma vez, como

órgão formador do missionario ou do trabalhador do meio i~

dígena, órgão que se dedicaria ã formação tccnica, ã form~

ção teo1õglca científica e, sobretudo, ã formação antrop~

lógica. Tudo que estã fora disto foi acrescentado.

O SR. DEPUTADO SANTILI SOBRINHO - Mas e ju~

tamente esta a minha intenção: justamente saber, mesmo que

seja em linhas gerais, o que seria essa parte que foi acre~

centada?

O SR. DEPOENTE (Padre lInge10 Venturel i)

Parece-me, pelo que se sabe pelos jornais e pelo próprio
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dos são, por exemplo, questões de terras, questões de gri

lagens, problemas sociais. Parece-me que esse setor não te

tão, a minha proposlçáo foi esta. Não digo que não seja ú

til e necessârio outro organismo, ou ampliação do GIMI.Não

boletim do GIMI, que alguns setores que foram acres cen ta

quero descer a esta discussão. Mas o meu pensamento era

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Ventureli)

O SR. OEPUTADO SANTILI SOBRINHO - Não par.§.

Realmente eu pretendia que o GIMI ficasse apenas numa ãrea

cultural. Este era o meu pensamento: preparação do missio

nârio e das pessas interessadas em missões, ,em contato CO"l

os índios. Este era o meu pensamento. Realmente era este.

Agora, como disse naqueles apontamentos que acabei de ler,

ce a V. Revma. que, se o CIMI ficasse l'estrito ao que foi

idealizado, flcaria mais prõximo de uma entldade cultural

e de preparação de elementos para lidar com o índio no sen

tido apenas assistencial, ou melhor, no sentido restrito de

corrigir, no âmblto menor, os defeitos da estrutura da PQ

lítica naclonal indigenlsta?

na

união

pos brasileiros fazendo uma declaração, naturalmente,

podemos identificar GIMI com Igreja, CNBB com igreja.Esta,

penso eu, aliâs, essa e a doutrina da própria Igreja, ê

união de todos os Bispos em união com o Papa. Isto e ~ I

greja. No caso brasileiro, seria a união de todos os bi~

maioria; pode ser que alguem diScorde, paciencia. Então,e~

com o Papa ê a Igreja. Fora disso, não. Então, como Jâ di~

se vârias vezes, inventel o GIMI assi~ e foi aceito assim.

sa declaração da maioria dos bispos brasileiros em

aquele, que estaria de acordo com ambito estabelecldo, su

ficiente para o preparo de missionârios. Queria tambem,fri

sal' uma pequena confusão que ãs vezes se origina nas nos

sas discussões .. V.Exa. disse que a igreja teria tido nece~

sidade de outro organismo para enfrentar esse problema do

qual ela não pode estar ausente. A palavra da igreJa ê mui

to perigosa. O GIMI não e igreja, assim como eu não sou i

greja. A GNBB não ê igreJa. A igreja ê outra coisa.Nlnguêm

pode falar com autoridade de IgreJa; o CIMI falou; a igr.§.

ja falou. Não. O GIMI falou, a 19reja não falou. O Padre

Venturelli falou, mas a igreja não falou. De modo que não

muio missi?nârio preparado teria condições de resolver

ria sido consid~rado no projeto que tive em mente, do CIMI.

Quer dizer, são setores que estavam excluídos da nossa con

sideração. O GIMI atualmente, como o próprio Padre Iase f!

lou hoje pela manhã, considera outros problemas: grilagem,

invasão de terras, reservas indígenas. Esses problemas, no

meu modo de pensar, não teriam sido considerados pelo GIMI.

tos problemas, inclusive problemas de terras, dentro, na- No começo, pelo menos, pareceu-me que foi aceito

com as autoridades competentes. Este ê o meu pensamento.

o SR. DEPUTADO SANTILI SOBRINHO - Não sei

o que V.Revma. pensaria. Tenho a impressão de que o GHI!,

restrito ãs atividades idealizadas inicialmente, teria um

desempenho louvãvel. Mas se tornaria necessãria, então, a

criação de uma outra entidade, talvez para fazer essa se

gunda parte a q~e V.Revma. se referiu, como uma extensão

do trabalho inicial ou idealizado inicialmente. Para essa

turalmente, dos limites do diãlogo honesto, de conta tos naquela reunião do Plenârlo da CNBB, em 1972. Mas,logo .d.§.

pois,formou-se um inteprojeto ou um projeto de estatuto do
GIMI, e ai a coisa foi evoluindo como ate agora. Não disc~

to sobre a necessidade, sobre a conveniência ou não conv~

niência dessa ampliação do GIMI. Apenas insisto no meu po~

to de vista, que era aquele. Agora, o qüe os outros fize

ram depois de mim estâ muito bem feito; mas não sou respo~

sãvel por aquilo que os outros fizeram depois de mim.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - O ponto

segunda parte, que então se faria necessâria, seria nece~ de vista de V.Exa. Revma. ficou bastante claro e eu estou

pudesse ter uma parte mais ativa, malS efetiva, na resol~

ção dos problemas que se estão avolumando, principalmente

na Amazônia. Tenho a impressão, então, de que, reperindo,

a criação do GIMI dentro dos parãmetros idealizados ini

cialmente, seria uma coisa muito útil, muito louvãvel,mas

obrigaria, então, a criação de uma outra entidade para e

xecutar essa segunda parte que foi acrescentada aos traba

lhos do GIMI. Esta a impressão que tenho, mesmo porque a

cho que a igreja não poderia ficar alheia aos acontecimen

tos em que o GIMI estã interessado, lutando por eles, me~

mo com um acrêscimo ao que foi programado inicialmente.V.

Revma.acharia viãvel a criação de outra entidade, então,P!

ra preservar o GIMI na sua originalidade? Ou acba que se

ria dispensãvel essa segunda entidade? o GIMI não estaria entrando nessa área? A auto-suficiência

mim me parece que existe entre o GIMI e a FUNAI, hDje,alg~

eu gostaria de fazer ao Revmo. depoente apenas algumas i~

dagações para complementar tambem o meu conhecimento e o

A

oostaria

grato pela resposta que V.Exa. Revma. nos deu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Muito grato ao Deputado Santilli Sobrinho. Tem a

palavra o inscrito seguinte Deputado João Pedro.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Sr. Presidente,

ma dlvergencia ou serias divergências. Então eu

da Comissão ã respeito de assunto relacionado ao CIMI.

de indagar do Revmo. depoente se tambem não estaria o CIMI

entrando na área da FUNAI quando procura, no desenvolvime~

to do seu trabalho junto ao índio, um esquema de saúde do

grupo, do indivíduo. Não seria esse em trabalho da FUNAI e

igrejasãria a criação de uma outra entidade para que a

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) -

Gostaria de frisar o seguinte: Quando um indlvlduo inve~

ta ou propõe alguma coisa, ele ê livre de inventã-Ias e de

propô-la, e os outros são livres de aceitã-Ias ou não. E~

do grupo, a alfabetlzação bilingae etc. Gostaria de ouv~r

de V.Exa. Revma. sugestões que pudessem complementar e me

lhorar, se possivel, esse relacionamento entre o CIM! e a

FUNAI.
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o SR. DEPOENTE (Padre Ângelo Ventureili) _

Como V.Exa. poderã ter percebido, sou da ala pacificadora.

Creio, que, nas ãreas, nos setores que o Governo nos con

fia, podemos e devemos trabalhar de acordo com o Governo,

de acordo com as instituições do Governo, de acordo com

FUNAI, que e uma instituição do Governo. Apenas,fazenda as

no. Mas e um organismo do Governo. Aqueles itens preferen

cias que escrevi, seriam aplicados nas missões entregues

aos misslonãrios catõllcoS, como nõs, os Salesianos temos

as nossas Missõ~s no Rio Negro e as Missões de Mato Grosso,

às quais eu pertenço, missões entre os lndios Bororo e e.!!

tre os índios Xavantes. Missões dos Bororos, Meruri, 11is

sões dos Xavantes, São Marcos, Sangradouro, e outras al-

mesmas considerações da Igreja, de a FUNAI não ser Gover

o SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli) 

Greio que seria mUlto ütil o total entrosamento do GIMI can

a FUNAI. Creio que seria sumamente util. Isto, evidenteme.!!

te, não deveria impedir, de ambos os lados, uma crltíca s~

dia, uma crltica construtiva.

Jã disse no I Seminãrio entre Missões Rellgiosas e a FUNAI.

ainda promovido pelo segundo Presidente da FUNAI, o General

Bandeira de Melo, que hã erros por parte da FUNAI, porque

onde hã homens hã erros. Serã ridlcuo nõs nos julgarmos ~~

feitos e infallveis. Creio que infallvel e sõ Deus, ate ag2

ra . Então hã erros por parte da FUNAI, e hã erros por par

te das missões religiosas. Hã erros involutãrios; erros ma

teriais, estã certo, mas hã. Então por que nõs religiosos,

nõs missionãrios não reconhecermos os nossos erros aSSlm co

lesiana em Máto ?rosso e a FUNAI, justamente para acertar

por parte de interessados, paulistas e, agora mesmo, nes

tes dias me comunicou o Padre Iaso, que estã mais a par do

que eu, que haverã uma reunião no Meruri entre a Missão S!

mais pontos sobre a catequese, afinal, sobre o trabalho

com os lndios~ Agora, se o GIMI não estã entrosado com a

FUNAI, realmente não tenho condições de opinar, porque não

tenho dados, seria hipõteses que, evidentemente, não têm

seriedade. Não sei. Eu sel que o General Ismarth, no uiti-

mo encontro que tive com ele em Gampo Grande, teve boas r~

ferências com relação ao CIMI, e o Padre Vicente César,que

ate poucos mese,s atrãs foi Presidente do CIMI, tambem ele

me deu boas info~mações das relações entr.e o CIMI e a FU

NAI. Creio que, entre os dois organismos que trabalham no

mesmo terreno, na mesma faixa, deve haver boas relações.

Talvez, às vezes, haja algum atrito, com relação a princl

pios, de pessoas, de indivlduos, mas não das duas organiz~

ções. t isso que eu poderia esclarecer ao ilustre Deputado.

redoma; mas a experiência e a Histõria nos ensinam que i~

so e impasslvel~ Sempre haverã um choque muito violento e

prejudicial para· o lndio entre as duas culturas: uma cult.!!

ra primitiva a deles, uma cultura agrãfa, a deles, com a

O meu pensamento, como humilde, vamos dizer assim, profes

sor de Antropologia, evidentemente, aliãs o meu desejo ut~

pico, como o da maioria dos antropõlogos, seria conservar

o lndio no seu estado natural, como se fos,e dentro de uma

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli) -

O SR. DEPUTADO JOÃO PEDRO - Estou satisfei

E vice-versa.

mo a FUNAI, na pr.õpria palavra do General Ismarth, reconhe

ceu alguns erros? r claro. Se todos nõs estamos errados, v~

as procurar trilhar o mesmo trilho para ver se acertamos e

se consertamos os erros de uns e os erros dos outros. Sou

partidãrio de um completo, leal entrosamento da FUNAI com o

GIMI. Este e o meu pensamento.

O SR. DEPUTADO JOÃO PEDRO - Da FUNAI com o

GIMI? Não do GIMI com a FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturell;) -

to, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N2

vaes) - Meus cumprimentos, Deputado João Pedro. Prossegui~

do, vamos ouvir, agora, as indagações do ilustre Vice-Presi

dente desta Comissão, que ê o Deputado Lauro Rodrigues.

O SR. DEPUTADO l.AURO RODRIGUES - Padre Ãn-

gelo, V,Revma., como o idealizador do CIMI, pode\ia, por f!

vor, informar se o CIMI visava a recolher e aproveitar os

elementos da cultura indlgena ou se destinava a incorporã

los ã sociedade branca, descaracterizando-o, conseqUent~

mente?

Sangradourodeias que se desmembraram de São Marcos e de

depois da demarcação da reserva indlgena. Então, nessas n~

sas missões eu sugeriria que o missionãrio deveria ter pr~

paro suficiente para desenvolver os quatro itens, que eu

apontei e faz 20 anos que estou apontando. Este e o meu

pensamento. A FUNAI estã perfeitamente de acordo com esse

meu ponto de vista. Mas nossas missões de Mato Grosso,est!

mos em perfeito relaci?namento com a FUNAI. Se este e um

depoimento 'quP me obriga a dizer ü verdade, a verdade e e~

ta. A FUNAI realmente colaborou conosco nas missões. Inter

veio com força policial, por intermedio da Pollcia Federal,

vãrias vezes, mesmo ultimamente, numa tentativa de invasão

mais correto o total entrosamento do CIMI com a FUNAI?

o SR. DEPUTADO JOÃO PEDRO - Sõ para enfati

zar mals, Sr. Presidente, gostaria de indagar do Depoente

se na sua opinião não serã sempre mais correto o total e.!!

trosamento do CIMI com o õrgão governamental prõprio.

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli)

Não entendi a pergunta. Por gentileza,

O SR. DEPUTADO JOÃO PEDRO - Se não serã

nossa, uma cultura tremendamente progredida no setor tecn2

lõgico. Parece-me que o trabalho do missionãrio, daquele

que contacta o rndio, seja missionirio ou nio, deveria ser

o de tornar esse choque o malS suave posslvel, evidentemen

te, sem in~erferirmos na cultura indlgena. Nenhum de nos

tem o direito de interferir na cultura alheia. A cultura é

uma estrutura que o prõprio grupo - como disse o Padre Ia

se hoje de manhã - fabri cou durante secul os, e nõs ter.Los o
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direito de destruir em poucos dias poucas semanas ou meses,

aquilo que e fruto de seculos de construção, de experiên

cia e de evolução. O meu pensamento e justamente o de man

ter o lndio o mais posslvel como lndio. Não conheço npnhum

lndio integrado na nossa cultura. Tivemos vãrlos ,ndios BQ

roro, que receberam e aceitaram uma parte da nossa cultura,

permanecendo lndios. Hã um lndio, que jã se tornou celebre

no campo da Antropologia, Tiago Marques Alpoboreu que f 01
I

atê objeto de uma monografià de Florestan Fernandes, que

pudesse descaracterizã~los, V.Revma. jã deixou mais ou m~

nos esclarecido sob alegação de que o lndio, 60 ou 70 anos

depois, naua sabe alegar.

o SR. DEPOENTE (Padre Kngelo Venturelli) 

Permite V.Exa.? Eu queria esclarecer um ponto sobre a reli

gião. Numa reunião de missionãrios com a FUNAI, realizada

no Rio de Janeiro, ainda promovida pelo General Bandeira ~

Melo, houve um missionãrio protestante que acusou o Presi

dente da FUNAI de não permitir que a mensagem 'evangelica

tem o tltulo de "Tiago, um Bororo Marginal". Eu gostaria de fosse pregada aos lndios. O General Bandeira de Melo me

dd nossa cultura, somos marginalizados. Vamos supor, natu-

monstrar que Tiago não foi um Bororo marginal, foi um BorQ

ro capaz de assimilar as duas culturas, isto e, de manter

a sua e assimilar a outra. Ele, com a nossa cultura, era

um perfeito civilizado e, com a cultura Bororo, era um pe~

feito Bororo. Mas esses são casos excepcionais, que sã a

contece um ou outro entre milhares, para não dizer milhões.

Mas, nunca vi ~ndio integrado ã sociedade branca. Gostaria

ralmente num grau muito menor, se um gaúcho for viver

filhohomem que se chamava Cristo, e que acreditamos ser

de Deus e que nos deixou uma mensagem, que é uma mensagem

universal, pois e uma mensagem de amor e de caridade, que

não faz mal a ninguem. Não prejudica nenhuma cultura dizer

ao pai que deve respeitar o filho e ao filho que deve re~

deu a palavra para que eu interpretasse o pensamento dele.

Eu disse que, na Constituição brasileira, não há proibição

nenhuma de pregar ou apresentar um fato histórico. AssimcQ

mo nós apresentamos um fato histórico, dizendo que houve

um Napoleão, um Júlio César, alguem que descobriu a Améri

ca, ou um Duque de Caxias e assim por diante, também pod!

mos dizer, sem medo de ferir a Constituição, que houve um

no

de-

certa

dentro~a, fica marginalizado, como nós tambem, mesmo

poder responder a essa monografia do Florestan, para

que alguém me fi~esse conhecer. Então, o ,ndio, de

Nordeste, apesar de estar no mesmo Pals e de ser brasilei

ro, ele se senti rã, de certa forma, marginalizado, e vice-

peitar o pai, dentro de uma cultura qualquer. O que

trazer prejulzo e saber, em determinada cultura, qual

pode

e

a cultura nordestina. E o nordestino dificilmente vai acei

versa. r claro que dificilmente ele vai aceitar in totum o pai, quem eles consideram como pai. Nós consideramos cQ

mo pai o indivlduo que nos gerou. Pode ser que em outracul

tar in totum a cultura gaúcha. Então, se nós, que estamos tura, outro indivlduo seja considerado como pai, que não

dre, estou satisfeito, muito embora aquela parte que diz

cernir, então acreditam que o lndio de acultura facilmente.

ensinaram para voces são todas bobagens, não eZ,Ele respo~

de: "r sim, Srs." Esse e um fenómeno de antecipação, so-

Parece-~e que a resposta flCOU um pouco confusa, mas,em to

do o caso, o que posso dizer e isso.
o SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Não, Pa-

a

uma

face

realiza

o SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Em

ou realizou o CIMI sobre a problemãtica do lndig e que pro

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - No seu ~~

po não foi feito nenhum estudo?

da informação de V.Revma., pergunto: que estudos

tas mães quantas são as tias maternas. Mas pregarmos

jetos, por exemplo, a FUNAI ofereceu ao Governo, para

conquista do povo indlgena?

O SR. DEPOENTE (Padre Kngelo Venturelli) -

seja aquele que o tenha gerado. Como realmente acontece,ou

que tenha tantos pais quantos são os tios.paternos,ou ta~

Esta e uma resposta, Sr. Deputado, que não posso dar, por

que não estou a par do assunto.

D SR. DEPOENTE (Padre Kngelo Venturell;) 

Não. No perlodo em que fui presidente do CIMI, a institui

ção carecia de recursos e estava praticamente em organiz!

ção; ainda não sablamos bem o que lamos fazer. Não se; se

as presidências posteriores apresentaram algo de concreto

ã FUNAI. Parece-me que sim. Mas não tenho certeza, não po~

so dar uma resposta.

doutrina que encuba a caridade e o amor ao próximo não pr!

judica ninguem, nem a cultura indlgena. r isso que n~s te~

tamos fazer ou, pelo menos', o que proponho que se faça de~

de que não se toque, não se machuque, não se risque a cul

tura indlgena, o que não é fãcil.
60

Se

dis

padres

,ndios

antecl pação

da religião cristã assimilada pelos Bororo, depois de

a ?O anos que o Sr. Trabalha no meio deles?" E ele setraiu

naquela ocasião, isto e, disse aquilo que pensava realme~

te: "Eles nio pensam nada daquilo que nos ensinamos~Depois

de 60 a 70 anos de ensinamentos. E não pensam mesmo. Ago-

respeito ã introdução da religião cristã entre os

vai lã um antropólogo e diz: "Esias coisas que os

vivendo dentro de uma cultura praticamente semelhante, se~

timos dificuldades e mudar de cultura e em aceitar outras

manifestações dessa cultura, muito mais o lndio. O ,ndio é

sempre lndio. Perguntei, uma vez, a um colega, com quem e~

crevi um livro, Padre Cesar Bezerra tem quase 90 anos, es

tã quase no fim da vida: " O que o Sr. acha do catolicismo,

ra, todo lndio tem uma facilidade enorme de

de Nossa Senhora ou do Menino Jesus, ele diz que sim.

social; isto e, ele trata de comunicar ao interlocutor a

quilo que ele acredita que seja do agrado do interlocutor.

Assim, se um missionãrio pergunta a um lndio se ele gosta

cial muito comum nos lndios, e que muitos, não sabem
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O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - V. Revma.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - V. Revma.

geral não leio nada sobre isso. Então, não tenho condições

de responder.

o SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Padre ~n

gelo, como elemento ativo na assistência ao indio V.Revma.

são

Lem

DeputadoO SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS -

sileiro. Aquele, dizimado pelos faroestes que, hoje,

- se assim podemos dizer - do Estado de Mato Grosso.

contra~se entre nós, ilustre Depoente, um dos Deputados de

representação ne~ta Casa, que e o Deputado Antõnio Carlos,

presidente da Comissão de Economia. S.Exa., ate há poucos

dias integrava o nosso órgão, com urna eficiencia exemplar,

teve de afastar-se em face da incompatibilidade de horãrio

que significava gerir a Comissão de Economia, que e uma C~

missão.importantissima, e esta Comissão que se constumare~

nir no mesmo horãrio da primeira. Eu quero indagar a V.Exa.

se deseja, por sua vez, inqUirir o ilustre Depoente, Padre

Venturelli. Tem a palavra o Deputado Antônio Carlos.

brei-me, Padre Ãngelo, que o Bororo, o Xavante, e outros,

que habitam a Amazônia, tambêm recebem, de uma ou de outra

mostrados às gerações do presente do Brasil; os daqui, se~

do dizimados por toda a sorte de uoença que o branco leva

até eles, em que pese ao trabalho das congregações religi~

sas e do próprio Governo. Eu estava no final da semana pa!

sadâ em Aquidauarra, ouvindo as costumeiras e r~petitivas ~

tórias com relação aos indios Terenas. No dia seguinte,fui

a Dourados e, mais uma vez, assisti a um espetãculo depri

mente, do qual já dei testemunho a esta Comissão: o indio,

a india e seu filho convivendo com a civilização e da pior

maneira possivel, sem o minimo de proteção. Lembrei-me de

que Aquidauana e Dourados estão na parte mais desenvolvida

Israel Oias Novaes, Padre Ãngelo Venturelli, de quem, com

a devida vênia, posso me declarar discip~lo e amigo de lo~

ga data. Quero desculpar-me, inicialmente, pelo atraso em

chegar a esta Comissão, porque estava numa Comissão Mista

que aprecia a divisão do t~tado do Mato Grosso. Padre Ãng!

lo, lamentavelmente não ouvi a exposição inicial que, pr~

vavelmente , tenha respondido algumas das indagações que

tenho que fazer. Não conheço muito o indio, embora seja de

um Estado como o nosso. O que conheço, conheci ao lado do

Padre ~ngelo. O que consegui ir alem disso me permite ape

nas dizer que podemos estabelecer um triste paralelo entre

o que foi a integração do indio americano e a do indio bra

de

em

considera ideal a politica da FUNAI, os seus metodos

rei isolar~me tambem sentimentalmente desse problema,

ação no que concerne aos deveres que, estatutariamente, lhe

animam a atividade publica?

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

A resposta não ê fácil tambêm, porque não. tenho dados obj!

tivos em mãos. Pelo Estatuto do Indio, parece-me que a FU

NAI estã no caminho certo. Agora, e preciso ver se o Esta

tu to ê aplicado ou não. Como hã havia dito, não tenho d~

dos objetivos em mãos para poder criticar a FUNAI. As in

formações que tenho são esporâdicas, fragmentadas - como

disse - hauridas em jornais ou revistas. Mas. corno procu-.

acha que os quadros da FUNAI estão ocupados com pessoas c~

pazes para lidar com os indios?

O SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturelli) 

As pessoas que conheço pessoalmente, são capazes.

não tem nenhuma .sugestão para nos oferecer no que diz re!

peito ao problema do indio no Brasil?

O SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturelli) 

Já insisti, Sr. Deputado, sobre a necessidade do preparo ~

pecifico do individuo que trabalha com o indio. Esta é

minha sugestão. Eu poderia fazer uma pergunta: Qual e

bom medico? Aquele que tem um bom preparo para a Mediclna.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Por que

V.Revma., desconhecendo a ação da FUNAI, entende que a s~

~I FUNAI e CIMI seria ideal, para a solução do problema do

Tndio se V.Revma. desconhece a atividade da outra parte?

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Sim, porque os dois perseguem o mesmo fim, que e o bem do

indio. A FUNAI persegue o bem do indio, e as missões reli

giosas, tambem, Logo, unindo essas duas forças, suponho que

haverã uma melhor ajuda.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Desde

sua administração ate o antropólogo, lã, na convi vencia coo

a tribo?

O S~. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturelli) 

Não conheço a parte de administração. Mas os antropólogos

da FUNAI são bons.

forma, a presença do branco, quase sempre nociva. Não en

tendo por que nós, homens brancos, cada qual com a suá pa.!:

cela de responsabilidade, insistimos de uma maneira desor

denada, não programada, se e que pode haver programaçãone!

se caso, em integrar o indio a uma civilização à qual,par!

ce, ele continua resistindo, não querendo se Integrar. Eu,

rais, se ele não aceita essa imposição do nosso Deus, como

irã reagir e por que então nós insistimos em impirlgir-lhe

que um missionãrio, depois de 60 anos em convivência diã

ria com os indios, admite que os indios não entendem, não
aceitam e não querem os ensinamentos religiosos.Quando nós

sabemos que todo o indio, como todo homem humllde, sem uma

cultura mais elevada, e mais receptivo às coisas sobrenatu

argumentosO SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Por que
muitos deles desistem do trabalho na FUNAI. V.Exa. não s~

be informar se há algum conflito?

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelll) 

Não tenho a minima idéia.

O SR. DEPUTADO LAURO ROORIGUES - Estou s~

tisfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Oeputado Israel Dias No

vaes) - Meus cumprimentos ao Deputado Lauro Rodrigues. En-

que pensava assim, a menos que V.Revma. me de

contrãrios, saio malS convencido depois de ouvi-lo dizer
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missionário está lá para dizer ao índio Que o relógio,pará

ele, ê uma fantasia, não tem utilidade nenhuma, muito pelo

um relógio-pulseira, ele Quer um relógio pulseira. Não são

coisas inventadas. Eu recebi uma carta de um jovem Xavante,

Que não conheço, mas ele achou Que, talvez, eu fosse um p~

dre milionário, não sei. Escreveu-me uma carta de São Ma~

cos, alguns anos atrás, pedindo um relógio pulseira. Seria

paternali~ta se eu mandasse um relógio pulseira. Evidente

men"e, não mandei, por vários motivos. Primeiro, não tinha

os nossos costumes? Padre ~ngelo, a minha preocupação pode

se resumir em uma pergunta apenas. Seja Qual for a sua re~

posta, dar-me-ei por satisfeito. Quando sabemos Que a FU

NAI não vê com bons olhos Que outros brancos, Que não seus

antropólogos, Que não seus funcionários visitem as reser

vas; Quando sabemos que jã começa a existir um desencanto

das missões religiosas; quando sentimos Que o índio conti

nua hoje, tanto quanto ontem, refratãrio a Qualquer idéia

de integração; quando percebemos que a comunidade índia vai

desaparecendo e Que em Anaurilãndia, a 60 km do asfalto,

a 280 km de Campo Grande, 35 pessoas - homens, mulheres e

orientar o índio. Vou trazer alguns exemplos. O índio

o relógio, e os outros motivos são conseQOência deste.

vê

O

crianças índias - estão sendo dizlmas pela ~uberculose e contrãrlo. O Padre Jose Vicente Cesar me disse Que esteve

pulseira. O padre olhou o relógio e viu que não es~ava fU~

cionando. Disse: "Você, usa um relógio que não funciona?"-

ninguem toma nenhuma providência, ninguem faz nada,porque,

então, Padre ~ngelo, nõs continuamos insistindo em dar ao

índio o Que ele não pediu, algo Que, ao Que parece e que

a experiência já demonstra, ele não Quer?

no Meruri e encontrou um índlo Batista, com um

Sim, mas e como enfeite. r status. Agora, o

relógio

missionãrio

não sei. Em todo caso, uma vez nós fizemos, juntamente com

claração do padre César. Ele não disse que o índio não

ceita nossa religião, que não a guer. D índio aceitae quer,

O SR. DEPOENTE (Padre 1ingelo Venturelli) 

Antes de tudo, eu queria firmar melhor o conceito da de-

de

que

então, continua no seu status, continua no seu papel

doador de saude para o índio. E assim por diante. Insisto,

mais uma vez, que o problema fundamental de qualquer cont~

to com o indio e o preparo do missionãrio, o preparo e a

vocação especifica do missionãrio. Quando um indivíduo eum

bom engenheiro? Quando tem estudos e quando tem vocação .p~

O próprio remédio que nós lhes fornecemos, especialmente

nos primeiros contatos, e um ferlmento que levamos ã cult~

ra indígena, e um desprestígio que fazemos a quem lhes fo~

nece medicamentos. Em geral, e aqueles que nós chamamos de

dam nus com cinto. Mas que utilidade tem aquilo? Por

nham preparo, deram os cintos que tinham. Os Xavantes an-

com o cinto. Queriam cintos. Os missionãrlos, que não ti

o missionário não orienta o índio e lhe diz aquilo lhe faz

mal ,inclusive,pode provocar alguma inflamação cutãnea. sei

lã o outro quer um sapato. Pelo fato de não usarem nL!!)

ca sapato, têm um pe espalmado, os dedos abertos,como nós

deveríamos ter e não temos, infelizmente. Então os sapatos

que nós lhe fornecemos são feitos para nossos pes, não p~

ra os seus. Eles calçam aquele sapato pensando que vão ad-

estã em contato com os índios deve estar lã, para orientar.

page, xamã feiticeiro, - são palavras que não dizem nada,

mas que podem esclarecer algo. Nõs tiramos o prestígio ao

dono da medicina da tribo, ao dar um comprlmido. Se o mis

sionãrio estã preparado, se o indivíduo que entra em cont~

to com o indio estã preparado, não darã esse remedio dir~

tamente ao índ1o, mas darã por intermedio do page. O page.

quirir ~' e não podem caminhar... Parecem pato que

pisou em brasa. O missionário preparado, o individuo que

são de Santa Terezin~a, os Xavantes ficaram entusiasmados

deve estar aí justamente para dizer a esses nossos amigos

índios que aquilo não dá status nenhum. Para seus Compa

nheiros e ridículo e, para nos, é mais ridículo ainda, ou

melhor, e motivo de compaixão. Outro quer um cinto. Um cin

to para que? Recordo-me que, nos primeiros contatos com os

Xavantes, há mais de 15 anos, no rio das Mortes, na Mis-

o

aceitam

sentido,

Essa não seria in-egração. De modo Que não sei bem

ateus, pois nãq acreditam nos seus valores e não

porêm a sua mentalidade ê sempre a mesma. Neste

gração não acreditam nos seus valores, que acham ridículos,

e não aceitam os nossos, que acham pesados. Praticamente,

involuntariamente, esses índios se transformaram,de 'índios

religiosos, como todo índio o é - numa cultura indígena S!

bemos que tudo e religião - se tranformaram em índios, tal

vez a palavra seja pesada, mas não me ocorre outra agora,

os nossos. A integração e uma palavra, e um conceito que

ao que me parece, ninguem foi capaz de definir ate agora.

Eu me daria muito por satisfeito se alguns dos ilustres De

putados presentes soubesse definir o que e integração. Eu

professores da USP, uma tentativa de definir integração.

Começamos definindo integração por meio de uma exclusão.

A integração não e sinônimo de assimilação. Quer dizer que,

para integrar um índio, não e necessãrlo, ~ão e convenien

te que nôs o tornemos semelhantes aos indivíduos de uam s~

ciedade envolvente, pois, se integrarmos o índio assim, o

que vamos fazer? Vamos transformar o índio de rei, que era

na sua tribo, num caboclo, num plantador de milho,de arroz

que seria integrar. O fato e que estamos na presença, como

jã disse, do choque de duas civiliza~ões, e temos de fazer

alguma coisa para que o índio não sofra as consequencias ~

léficas deste choque. Se o missionãrio tiver instrução s~

ficiente, preparo suficiente, ele saberã atenuar este c~o

que. Ele saberã não ter uma atitude paternalistica com r~

lição ao indio, mas uma atitude orientadora. Ele estã para

vale muito mais para ele urna crença tradicional do que urna

verdade do Evangelho. Muito mais, sem duvida nenhuma.As n~

vas gerações - tenho a experiência dos Bororos - os moços

de 15, 20 anos que estão a caminho da assim chamada inte-
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nO caso dos Xavantes e no caso dos Boror~s, desenvolvidas

suas práticas tradicionais. ConcOrda ou não?

o SR. DEPUTADO ANTôNIO CARLOS - Essa afi!

mação ultima de V.Revma. já vem de encontro ã nossa ultima

colocação. O Governo - e isso, se não ficou c~aro,pelo m~

nos é subjetivamente fãci 1 de entender - desde que se "pr~

ocupou" esse "preocupou" pode muito bem ser colocado entre

aspas e quando falamos de Governo, não falamos do Governo

atual, da FUNAI com sua direção atual, mas falamos do Go

verno desde o p~imeiro contato com a primeira tribo indI

gena - ao que nos parece, teria uma preocupação econômica,

que seria a de integrar o indio, dentro de uma prazo long~

ao sistema produtivo. Isso ficou claro. [ evidente pela a

tualidade, falhou completamente. O indio, por esse aspecto,

não se integra ã sociedade. Não serã mão-de-obra, pela e~

periência que temos. Então, ao que nos parece, dai essa r~

tratação do pr~prio Governo, quando queremos saber por que

a FUNAI, por 4ue os órgãos oficiais não dão essa assistê~

O-SR. DEPOENTE (Padre Ângelo Venturelli).

$~m, ~ôs sabemos ~ue {) indio ê .muito sensiv~l ãqueJas in·

fecç~es' que para n~s são lel/.es. Por exemplo, a gripe,essas

,infecções infantis. são sensíveis até ã morte. Mas, como

vamos fazer? Não vejo s~lu~ão. Hoje em dia, com os meios

de comunicação que temos, com as estradas. com avi~es,com

c~minhões, com carros, com trens, não vejo como isolar el

ses indios. Estão em contato com aquilo que n~s chamamos

de civilização. Estão em contato, mesmo. Ai, novamente,

vem a ação do missionário,de saber defender também essa

parte de saude, como está nos itens que eu citei. Depois,

tambêm eles vão criar resistência ãs inf ecções, ~ l~gi

co. Por exemplo, na Missão do Merure, onde havia alta pe~

centagem de tuberculoses, hoje em dia não há mais. A tu

berculose foi controlada por intermêdio de um médico viR

do de São Paulo, que'visitou vãrias vezes, receitou rem~

dios, fez. abreugrafias de todos os indios e não existe

mais tuberculose no Merure, O quê é um grande milagre.~er

dizer que há possibilidade, realmente, de cuidarmos da ~Q

de dos indios. Mas nossas missões - não estou fazendo pr~

paganda, estou apen~s citando casos - nas nossas Missões

do Sangradouro e de São Marcos, o atendimento médico, o

atendimento de ambulatório, diria, é quase perfeito, com

fichário, com controle periódico, com eliminação periõdi

ca de parasitas intestinais, que são as doenças mais co

muns dos indios. Ora, aquilo que se faz nessas missões

com a colaboração, repito mais uma vez, da FUNAI, com a~

xilio da FUNAI, pode ser feito também em outros grupos. [

questão de unirmos forças, concentrarmos experiências p!

ra o bem dos indios, porque nós estamos tratando com mat~

rial que desaparece. O indio não é um pedaço de madeira,

é um individuo que está desaparecendo e temos não sei se

ra a engenharia. Quando um individuo é bom advogado? Qua~

do tem estudos e tem vocação para o direito. Quando o indi

vidlfO fi bom medico? Quando tem estudos li! j;1!1lI vocação para

a menieina. Quandb um missionário e bom m1-ssionáriQ?Quand~

tem ~stu4os e tem vocação para ser missio~ârio. Senã& é

tempo ,perdido. Cr.eip que esses escla-recimetrtos podem ser

vir de alguma coisa para nosso amigo e Deputado aqui pre

sente, conhecido de longos anos.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS - Padre Ângelo,

o Sr. disse qu~ o primeiro contacto com os Xavantes foi há

mais de 15 anos. Há possibi1 idade de estabelecermos uma coJ!l

paração entre a'população Xavante, a população Borora, a

população das tribos que o Sr. conheceu quando da época do

primeiro contato e hoje?

O SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturel1 i) - Há

possibilidade. Os Xavantes estão num aumento populacional

geométrico. A hist~ria é comprida. Não vamos mais sair d!

qui hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No-

vaes) - V.Revma. não se preocupe com o tempo, que e todo

seu.

O SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturell i)

Muito obrigado, Sr. Presidente. Qualquer modificação feita

num grupo indigena traz o desequilibrio - um desiquilibrio

interno. Os próprios remédios que nós fornecemos aos Xava~

tes, para evitar a mortal idade infantil, para fazer viver

aqueles que, de acordo com uma seleção natural, não vive

~iam, tr.ouxeram desequilibrio à tribo. Temos uma explosão

d~ográfica nunca vista na tribo Xavante. Não tenho dados

agora, mas acredito que temos, entre as Missões de Sangr!

douro, são Marcos e as que se desmembraram dai, talvez uns

dois fill indios,. suponho. Aproximadamente, deve ser isso.

De modo que a população, no ca~o dos indios Xavantes,entr!,
gues a nós, está em aumento,e em grande aumento. Os Boro -

r~s, que acusaram uma diminuição no~ primeiros anos de ca

tequese e agora estão confinados, bom no sentido, na minha

Missão do Merure também estão em aumento, porêm,numa pr~

porção muito inferior à dos Xavantes. Os Xavantes nã<l têm

limites. Os Bororós conhecem uma porção de prãticas mãgi

cas e, às vezes, ate eficientes, para evitar a concepção.

para provocar aborto e assim por diante. De modo que eles

já estão dentro do programa da limi~ação dos filhos.Mas os

Xavantes, não. De qualquer forma, tambem o grupo Bororó d~

Merure, estã em aumento, e aumento bom.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS - Se comparar

mos as distâncias que separam Xavantes e Bororôs dos cen

tros urbanos mais próximos, com tribos como essas, que ci

tei, de Brasilãndia, a tribo dos Cainãs, em Dourados,a dos

Terenas, em Aquidauna, vamos concluir que a presença de ce.!!

tro~ urbanos, o contato mais direto com os brancos tem a~

mentado o indice de mortalldade, ou por outra, tem evitado

que seus costumes sejam, de uma cer~a forma" as.imiladDs,

a sorte ou a infelicidade de assistir ao

da idade da Pedra.

desaparecimento
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não

cia. V. Revma. disse que a Ig~eja di em Sang~adouro, por

exemplo. Por que faltam recursos e por que o Governo não

destina recursos especiais? Porque não teri retorno. Entra

mos num problema econômico-financeiro praticamente insolu

velo Esta e uma colocação. Por outro lado, Padre Ãngelo,mi

nha pergunta pode parecer impertinente, mas me permito f~

zê-la. A que a Igreja se propôs, quando decidiu o primeiro

contato com o indio? Inclusive, se V.Revma. julgar conveni

ente, poderi invocar exemplos fora do Brasil, porque, evi

dentemente, o primeiro contato da Igreja com o indio

foi no Brasil. V.Revma. fica ã vontade para responder.

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) -

Antes de tudo, temos uma politica indigenista aqui,que vem

desde o tempo de Rondon. As nossas missões foram orienta

das, no co~eço, pela politica de Rondon. Rondon dizia o se

guinte: "Nôs temos como finalidade transformar o indio em

trahador nacional". E, nôs, claro, acompanhamos a politica

oficial. Mas não acredito que o Governo queira transformar

o indio em trabalhador nacional com intuito econômico.Pelo

menos, não era esse o pensamento de Rondon. Talvez,e creio

que foi esse o seu intuito, uma intenção patriôtica, isto

e, transformar o indio não somente num brasileiro nato,mas

num brasileiro efetivo, com todos os direitos que temos.

na Palestina, na terra dele inteligentemente foi para Romh

que era a capital do mundo. Mas não levou a cultura juda!

ca. Pelo contririo, ele assimilou a cultura romana. Assim

tambem nôs - e talvez nisto houve um erro - não podem9S e

não devemos levar a nossa cultura ocidental a tribos,a tri

bos, a grupos. que não aceitariam essa cultura ocidenéal .

Frisou, hoje de manhã, o Padre Iase,. que a fê ê indepeode!l

te de qualquer cultura. Não esti amarrada a nenhuma culé~

ra. Logo, podemos perfeitamente pregar a mensagem evangél!

ca a uma cultura que não e a nossa. Claro que temos que a

daptar essa mensagem ã cultura deles. Não hã duvida algumL

Porque todo indio, pelo menos OS das tribos que conheço,t~

noção de um ser superior, de um ser criador, de alguma COI

sa, que criou pelo menos o ambiente em que eles vivem. Na

prôpria cultura Bororô hã uma lenda contando que antigame~

te não existia os rios, não havia ãgua neste mundo. Então

veio um herói deles, o herôi mãximo da trlbo, que percutiu

uma rocha e daquela rocha jorrou igua. Parece ate um fato

do Antigo Testamento de Moises, que lã no deserto, quando

não havia ãgua, percutiu uma rocha e dela jorrou igua.

Então se eles ji têm essas noções, dentro dessas noçõesrnís

podemos inseri~, podemos enxertar a mensagem evangêlica,

mensagem que machuca rã muito pouco a cultura deles, menos

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS - Que prod~ do que qualquer outra introdução, do que a introdução de

ziria ... um facão, de uma espingarda, de um sapato, de um relôgi o

ou de qualquer outra coisa da nossa civilização. Este ê o

supõe preparo serio do missionirio e vocação do missionã

rio.

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Faça o favor de repetir, porque não consegui captar a ülti

ma frase.

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS - Padre ~ng~

lo, disse V.Revma. que nôs, felizmente ou infelizmente, e~

tamos presenciando o fim da idade da Pedra. O indio estã

desaparecendo no Brasil, Como jã desapareceu em pa;ses em

estado de desenvolvimento mais avançado, outras tribos,com

outros costumes, com outros valores começam a desaparecer

na ~frica. O branco, o que não e branco, mas a pretexto de

civilização, vai destruindo culturas milenares. Sob o po~

to de vista religioso - minha ültlma pergunta, agradecendo

a atenção e a cordialidade de V.Revma. - isso ê vãlido?

emeu pensamento. E mais uma vez digo: isto tudo, inclui

o SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS - Mas o in-

dio jã possui a uma fe.

O.SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturelli) -

O SR. OEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Produziria tanto quando produz um caboclo, agora. Produzi

ria a sua auto-sustentação, o que jã seria uma grande coi-
"

sa. Então nãd acredito que o Governo tivesse uma finflid~

de econômica visando ã transformação do indio em trabalh~

dor' nacional. Talvez fosse uma finalidade patriôtica.Creio

nísso. Agora, o contato da Igreja com os indios, eu disse,

quando V.Exa. não estava aqui, que não temos de confundir

Igreja com CIMI ou com CNBB. Uma coisa e Igreja, outra cai

sa são os missionãrios, outra coisa e um Bispo, é u~ Pa

dre, como sou eu. O contato dos primeiros missionãrios com

os ;ndios evidentemente f 01 um contato com finalidade eva~

gelica. Da; não se escapa. Propagar a fe. Essa foi a fin~

li da de .

Sim, mas não tinha fe cristã.

que, hoje, falamos em preservar os valores dos indios?

apóstolos pregaram a fe cristã ao resto do Imperio Romano,

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS - Então, por

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS - Quando te~

temunhamos o desaparecimento de tribos indigenas no Brasil,

como jã aconteceu em outros paises mais desenvolvidos,qua~

do na ~frica sabemos que outras tribos, com outros costu

mes, com outros valores vão desaparecendo, sob o ponto de

vista religioso - e temos Certeza de que somos nôs brancos

ou não brancos, a pretexto da nossa civilização, que prov~

camos esse des~parecimento - isto e justo, ê cristão?

JJ SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Primeiro quero responder a uma sua observação. Aliãs, eu

disse que nôs estamos assistindo ao desaparecimento da ida

os

teria

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Nós podemos preservar os valores dos indios pregando a fê

eles não levaram a cultura judaica, porque ninguém

aceito aquilo. Não levaram, muito pelo contrãrio, eles se

adaptaram perfeitamente ã cultura romana. E o primeiro Pa-

pa, que foi São Pedro, suponho que, ao invés de ficar lã'

cristã. Vejam bem, no começo do cristianismo, quando
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de da Pedra. Isto nio i sin~nimo de que estamos assistindo

ao desaparecimento do lndio, porque no momento que eu fOL

neço a uma coletividade indlgena uma faca, desapareceu a

Idade da Pedra, porque ele nio vai mais usar a pedra, vai

usar a faca. Este o meu ponto de vista. Desaparecimento da

Idade da Pedra nãõ i sin~nimo de desaparecimento de uma co

letividade indlgena. Agora, com relação ao desaparecimento

de culturas e de tribos, parece-me que e esta a história m
humanidade. Sempre houve culturas que desapareceram e ou

tras que sobrepujaram. Uma cultura tecnologicamente dese~

volvida, como e a nossa, não e que seja superior às outras,

mas inevitavelmente destrui rã as outras pela força da sua

tecnologia. Não tenho solução para isso, nem sei que res

posta dar, nem sei se isso i bom ou mau. Mas o fato obJet.:!.

vo i este. Agora, a tecnoloaia destrõi. a primitivo, o ho

mem da Idade da Pedra sente-se lncompetente e impossibll.:!.

tado de resistir a esse avanço tecnolõgico.

do, majoritãrlo nesta Casa, f 01 que se constituiu esta Co

missão. A ARENA escolheu o cargo de Relator, deixando para

o MDB, no caso para mim, seu representante, a Presldencia,

que V.Exa. sabe que ê um cargo malS V1StOSO, mas menos efi

ciente. Então, estabeleclda a histõrla desta Comissão, que

visa apenas a apurar e não acusar, eu queria perguntar

V.Revma., em prlmeiro lugar. ~or força das respostas e da

sua exposição, que não obstante sucinta foi muito rica, eu

queria que V.Revma., com a franqueza que jã mostrou, V.

Rev.comparasse suas afirmativas sobre a FUNAI com o depoi

mento que V.Revma. ouviu esta manhã do Padre Antônio Iase

Junior.

o SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelíl)

Eu sinto não ter condiçoes de fazer comparações,porque as

afirmações do Padre lase se baseiam em fatos concretos.dos

quals ele tem provas e sobre os quais ele pode opinar. Eu

estou completamente isolado desses problemas. Jã aflrmei no

O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS - Muito obri

gado. Padre ~ngelo, e talvez seja por isso que o lndio co~

tinua refratãrio a nõ~, com a nossa tecnologia.

começo, ou disse em conversa particular, que sou Professor

de Antropologla nas Faculdades Catõlicas de Mato Grosso e,

atualmente, trabalho também com o Bispo no setor de comun,

sidência)

(O Deputado Santilli Sobrinho assume a Pr!

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Padre

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias NE

vaes) - Meus cumprimentos pela colaboração do eminente D!

as

minhas

afirmativas

comparação entre as afirmações do Padre Iase e as

cações - rSrllo e Sornal. Não acompanho absolutamente,

discussões dos jornais. Jã disse, porque me afastei compl~

tamente desses problemas. Afastei-me desses problemas poL

que reconheço em mim a incapacidade de resolve-los. Tenho

um princípio: nõs somente podemos e devemos apresentar um

~roblema quando jã temos a solução pronta. Não convem ci

tarmos problemas cujas soluções não temos e nem outros tem.

Justamente partindo desses princípios, eu me afastei de

qualquer consideração. Realmente, eu não posso tecer uma

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas V.

e as da FUNAI. E,u seria insincero se fizesse isso.Não sei.

não tenho condições.

O SR. DEPOENTE (Padre 1\nge10 Ventu ..elli) 

Ele diz que são fatos concretos.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - V. Re~

ma. duvida que sejam?

Revma. não acaba de dizer que baseou as suas

em fatos concretos?

Matoputado Antõnio Carlos. E vê V.Exa. como o Estado de

Grosso i bem representado nesta Casa. Peço ao Deputado ~~

tilli Sobrinho. nos termos do art. 76 do Regimento,que as

suma a Presidência para que eu possa formular algumas per

guntas breves ao eminente Depoente.

~ngelo Venturelli, eu não faria mais, Revmo. Padre, a não

ser repisar algumas das indagações aqui feitas, de tal m~

neira foram elas felizes. Sõ que agora restaria muito pou

co para lhe propor; mas mesmo assim eu - quem sabe? - ap!

nas para animar o debate e render uma homenagem ã inteli

gênéia de V.Exa., que ê evidente, sou levado a prosseguir.

Em primeiro luga~, repito, V.Revma. surpreende-a Casa com

a sua acuidade e a sua habilidade dialética. V.Revma. deve

verdade. Esta Comissão, V.Revma. deve saber, adveio de de

ter uma boa formação filosófica, o que faz com que V.Revma.

se esgueire com muita desenvoltura das perguntas mais ãsp!

raso Agora, eu acho que V.Revma. esteve, todo o tempo,ate~

to ao compromisso que prestou de não fugir a pergunta alg~

ma. Ao contrãrio, V.Revma. teve presente o seu compromisso,

e. dentro dele, agiu com exemplar correção. Oe sorte que ~

Revma. não estranhe o teor das '11inhas perguntas, mas na vc.!:

dade elas impõem u~a resposta não em favor de polémica'9ue

não se deseja travar, mas em benefício da verd~de que se

visa a atingir. Esta Comissão não é uma Comissão de luta.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então

O SR. DEPOENTE (Padre IIngelo Venturelli) -

r·lasO SR. DEPUTADO ISRAEL OrAS NOVAES) -

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli) ..

por não verificar, põe em duvida?

Eu não duvido. Mas não tenho condições de verificar se são

ou se não são.

Não. Por não verificar, não opino.

não aceita como bons? Veja bem. I:;so não ê uma imoertincêr

cia da minha parte, embora pareça. is vezes eu sou llieio c~

nhestro na exposição de pensamentos s·mples. Eb qbero di

zer a V.Revma. isto. V.Revma. acabou de dizer que ele ba

aNós não temos nada com o CIMI e FUNAI, temos tudo com

encaminhadas ã Aliança Renovadora Nacional, Partido honr~

nuncias formuladas ã Cãmara. Por força dessas denuncias seou as afirmatlvas que fe~ e os conceitos que exerce

fatos concretos. V.Revma. dã a impressão de que revê

em

seu
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adjetivo, achando que os fatos não são tão côncretos assim.

São concretos na afirmativa dele. Para que V. Revma. acei

tasse os conceitos dele seria necessãrio que fosse verifi

car os fatos por ele apontados?

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) -

Sempre e perigoso generalizar. Precisaria estudar caso por

caso. Eu acredito que realmente, houve casos de grilagem,

houve casos de matança. Isso todo mundo sabe. São fatos l~

mentãveis, que não posso absolutamente aprovar. Seria ridI

culo que eu aprovasse um caso de matança, um caso de expu}

são de índios do próprio território, e assim por diante.A

gora, se essa transferência de índios de um território p~

ra outro foi feita mediante a colaboração ou por ordem da

FUNAI, aí a responsabilidade e da FUMAI. Creio que somente

ela pode juigar as próprias atividades. Eu não tenho condi

ções de criticar aquilo que não sei.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES Não

se sente V.Revma. com capacidade para analisar e julgar a

FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli)

Não ..

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - V.Rev-

ma e uma eminência da Igreja Católica num Estado Indígena,

que é Mato Grosso. V.Revma. tem uma experiência inigual!

vel, que nã0 pode sonegar ao seu País. V.Revma. ê um indi

genista tão impol'tante que foi quem idealizou o próprio C.!.

MI: Se V.Revma. me permite, com esse instinto, com esse

faro de indigenista, não se admite que V.Revma. deixe de

conhecer toda a realidade indigenista no Brasil de hoje,e

conhece-a porque, respondendo ao Deputado Antônio Carlos,

V.Revma. deixou transparecer o seu enorme acervo de conh~

cimentos sobre a materia. O qu~ a Comissão pede e que V.

Revma. rompa essa crosta de modéstia e solte os seus c~

nhecimentos, para nosso gozo.

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) -

Sr. Deputado, n~o es' u percebendo bem a pergunta. Gost~

ria de receber uma pergunta concreta, ã qual eu possa dar

uma resposta concreta.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Perfei

to. Assim é que nós nos entendemos. F~rei a pergunta con

creta. V.Revma. considerou ideal, na política indigenista

do Brasil, uma associação entre o CIMI e a FUNA!.Não obs

tante isso, V.Revma. esteve a manhã inteira, honrando es

ta Casa, ouvindo o mais terrível libelo ã FUNAI feito p~

10 CIM!. Como e que, depois dessa exposição cruel,minuci~

samente cruel, feita durante horas pelo seu companheiro

de religião, V.Revma. ainda admite a possibilidade de re

cíproca colaboração entre esses órgãos em guerra?

que os outros deve respeita!' as mi.nhas, mas isso não quer

dizer que concorde.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Eu nã~

perguntei se V.Revma. concorda. Temos aqui um antigo Rei

tor da Universidade, uma figura eminente da inteligência

paulista. Ele presidia em São Paulo a debates muito mais

acalorados e muito mais numerosos do que este aqui e sabe

perfeitamente que havia sempre um propósito de comparação

de conceitos, alimentados os conceitos com fatos concretos.

Ora, V.Revma. assistiu, hoje, a um elenco fantãstico de fa

tos, culminados com conceitos, e no entanto, continua no

seu ponto de vi~ta que, pelo visto, não se abalou com esse

rol de informações. Eu quero saber como e que V.Revma. com

padece a sua posição com a exposição do Padre Iase.Esta Co

missão,na sua isenção, ficou realmente assustada com o re

lato do Secretãrio do CIMI. Agora vem V.Revma. e sustenta

uma tese que se diria anterior ã própria criação do CIMI.

Acho que estou sendo muito claro. Para V.Revma. não preci

so ser muito claro, porque V.Revma. ê arguto em excesso.

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngel o Venturell i) -

Não e isso. V. Exa. quer saber por que eu acho que uma c~

laboração entre o CIMI e a FUNAI, e vice-versa, seria~til?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Depols

do relato feito pelo Padre Antônio Iase?

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturell i) 

Sim. Porque mesmo que tenha havido algum erro, que eu não

conheço ....
O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas V.

Revma. conheceu esta manhã. E para usar sua linguagem, cQ

nheceu ex-abundantia.

O SR. DEPOENTE (Padre> ~ngelo Venturelli) 

Ouvi. Se houve algum erro por parte da FUNAI, e se houve

algum erro por parte das Missões religiosas, eu já disse,

esses erros podem e devem ser corrigidos. Como as duas en

tidades tendem ao·mesmo fim, que e o bem do índio,eu acho

necessãrio somar esforços. Quanto mais combate uma contra

a outra, tanto menor resultado para o bem do índio. A nos

sa finalidade e o bem do indio.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O bem

do índio, sendo· que os dois tem o mesmo espírito, a FUMAI

e o CIMI? Só se pode assimilar coisas semelhante. Isso ê

elementar em lôgica. Eu quero saber se duas coisas desseme

lhantes podem ser misturadas?

O SR. DEPOENTE (Padre ilngelo Venturell i) 

Mas por que nao tem o memo espírito?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Se V.

Revma. me permitir uma total sinceridade e abertura da sua

parte, a minha parte ê totalmente franca. Nio pode haver,

depois do que disse hoje, o Pad~e rase. Ate agora nós esta

mau acordo do que uma boa briga, conforme é a regra da ad-

mos aqul tentando saber exatamente por que o CIMI e ao FU

NAI divergem. ompreendeu V.Revma. Nós queremos saber isso.

O SR. DEPOENTE (Padre ilngelo Venturel1i) 

O Padre Iase e meu companheiro de religiã~, a quem muito

aprecio. Essa relação, pOl'ém, não inclul uma COl1cordancia

com as idéias dele. Eu respeito as idéias dele, como acho

Esta Comissão quer saber. Para nós, em tese, e melhor um
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vocacia. Mas nõs chegamos ã conclusão de que o espirito da

PUNAI e um espirito em total oposlção ao espirito atual do

CIMI, atual, não do seu espirlto. Vou pormenorizar melhor.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Achava

que a maioria do CIMI arrependia-se de tê-lo posto na Pr~

sidência?

V.Revma., por exemplo, fez um relato muito bom,porque as o SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelll) -

vezes as pessoas se alongam inutilmente. Não foi o caso do

Padre Iase hoje, que produziu qm documento necessaria~ente

longo. Mas V.Revma., hoje, numa lauda e meia, traçou qllase O SR. DEPUTADO ISRAEL OIS NOVAES - Não ob~

tante ter sido V.Exa. eleito para o cargo. Com o correr doque uma posição, definiu uma posição, ate ideolõgica da

A maioria do CIMI, pelo menos uma maioria

era contrária a minha orientação.

significativa,

ser mantida porque a maioria dos associados a contestava.

Era esta a razão?
O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli) -

sua parte, malS do que religiosa. Nao tenho o seu documen

to em mãos, infelizmente, mas a sua conclusão e esta. Ante

cipando-se ãs perguntas eventuais desta Comlssão, que

muito zelosa do seu papel, V.Revma. disse: "Quero dizer lo

go, antes que me perguntem, as razões pelas quais eu,tendo

sido eleito primeiro Presidente do CIMI, renunciei. Então

tempo, então, percebeu que a sua Presidência não

Uma das razões.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -

poderia

Essa

dizendo."Eu renunciarei porqUe não e possivel administrar

razão e ponderãvel. Ai V.Exa. se retirou do CIMI.Noesa di

ficuldade aqui, Reverendissimo, e que enquanto V.Exa. é um

erudito indigenista ••• eu não lhe faço favor nenhum dize~

do isso. Ainda há pouco ouvi do Deputado Antônio Carlos,de

Mato Grosso, que V.Exa. é co-autor da famosa Enciclopédia

essa

estou

o CIMI e morar em Campo Grande". Padre, nõs achamos

razão absolutamente insuficiente para o fenõmeno.

Ô SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli) -

eu respondo. Se não me engano e ate textual o que

e que eu querla.

Eu posso dar mais algumas explicações.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Essas

da organização. Eu não podla admltir que um membro do CIMI,

sem a minha autorização, fizessp declarações com as quais

eu não podia concordar. Justamente não pode fiscalizar, no

bom sentido, essas declarações, estando em Campo Grande, e

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngel o Venturell i) 

Houve por parte de alguns membros do CIMI, naquela epoca,

declarações em jornais com as quais eu, como Presidente

nao concordava. Suponho que o Presidente de uma organiza-.

se

autor

reunidoBororos. Enciclopédia jã diz tudo, o mundo todo

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Deput~

do, isso vai ser perguntado daqui a pouco. Se V.Exa. tiver

paciência e nos honrar com a sua presença ate paisagistica.

em dois volumes pelo emlnente Padre. No entanto, ele

diz aqui desinformado. Imagine n0s, que não somos

nem de uma pãgina.

O SR. DEPUTADO RUY CODO - Não entrando na

parte politiLa do CIMI, tampouco da PUNAI, eu gostaria de

saber en passant qual o gasto que o Governo Federal tem

com a FUNAI e com o CIMI em Mato Grosso. Sõ para minha ori

entação.

nomeção qualquer e responsãvel por aquilo que e dito em

as declarações sendo feitas em Brasilia, em são Paulo ou O SR. DEPUTADO RUY CÔDO - Muito obrigado a

no Rio. Esse foi um dos motlvos que me levaraTl' a renunciar. V.Exa.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Qua 1 O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - V.Exa~

era o teor dessas declarações que divergiam da orientação quando defende a FUNAI, na verdade entra em choque com o

CIMI de maneira violenta. E mais. Eu estou sempre dentro ~superior do CIMI encarnada em V.Revma.?

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) - busca da verdade. Apenas por inepcia, ãs vezes nõs não a

ma. não concordava com as criticas ã FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Padre 1\ngelo Venturelli) -

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - V.Rev-

Agora não posso precisar, mas eram declarações talvez

critica ã FUNAI. Não me recordo.

Não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -

de

Por

alcançamos. Veja bem V.Exa. O CIMI mudou de conduta, de

pois da sua saida, de maneira radical. Depois da sua saida,

a Igreja Católica, que era colaboradora do Poder constitui

do em materia de indio, colaboradora total, era ate uma es

pecie de expurga do Poder. Chegava primeiro para preparar

a chegada do Poder em seguida. Isso durante 450 anos.Os S~

lesianos, seus confrades, defendiam e~sa tese da evangeli

novos conceitos de religião, de divindade etc. Essa era a

pregação dos Salesianos. Tem-se impressão de que a prega-

Governo.

que achava que ~ CIMI não tinha nada com isso e a FUNAI é

que tinha tudo cum isso?

O SR. DEPOENTE lPadre ~ngelo Venturelli)

Não. Eu achei que não era da nossa competência criticar a

zação do índio isto é, da introdução no meio indigena

ção dos Salesi~nos coincidia com os desejos do

de

FUNAI. VqndO o Concilio Vaticano lI, houve mudança radical na I-

at~ na sua sarda da Pr~Lfd~ncia do CIM!, de tal maneira e!

sa decisão do Vaticano afetou a estrutura e ate o espírito

profundo da Igreja. Estã certo, Reverendíssimo~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - V. Re~

ma. se sentia minoritãrio no CIMI.

o SR. DEPOENTE (Padre 1\ngelo Venturelli) -

Sim.

greja toda. Tenho impressão de que esse Concilio influiU
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o SR. DEPOENTE (Padre 1ingelo Venturelli) 

Não. Permita-me frisar que não esta certo. O Concflio Vati

cano 11 não influiu absolutamente na minha saída do CIMI.

Muito pelo contrario. O Concílio Vaticano 11 afirmou con

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Diver

gem do CIMI.

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli) -

Di ve rgem.

Con

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Ah! e

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E cola

boram com a FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Padre 1ingelo Venturelli) 

A FUNAI colabora conosco e vice-versa.

índia,da sua ação nacional, porque a FUNAI não pode ser

vice-versa. Então, ali, por exemplo, quando ha um choque...

exemplificando. A FUNAI tem um pensamento que me parece d~

minante. Ela se opõe às Assembléias de Tndios. Isso V.Exa.

sabe por menos informado que pretenda ser. Houve proibi

ções varias de assembléias de índios. O espírito do CIMI,

parece-me dar ao índio uma personalidade, no sentido de r~

sistir ele, com seus valores, à integração vinda de fora

A FUNAI não quer isso, ao contrãrlo, a FUNAI representa,de

certa forma - eu não estou aqui cauterizando-a - o poder

branco constituído, e raciocina como poder branco, em face

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES 

cílio Vaticano 11 é a Igreja?

O SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturelli) -

mo, ao que me consta, tem mais ou menos 2.000 anos.

ceitos ~eus anteriores às declarações do Concílio Vatlcano

11. Em conferências que fiz e em cursos que dei, de AntrQ

pologia, citei varias vezes documentos, afirmações do Con

cílio Vaticano 11. r que muitos interpretaram a seu modo o

Concílio Vaticano 11. O Concílio Vaticano 11 ê um Concílio

católico ainda. Não ê protestante é católico. O catolicis-

Ai e a Igreja.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Os dl

vergentes dele, como o Padre Lefêbrve, são apõstatas?

O SR. DEPOENTE (Padre )\ngelo Venturelli) 

Isso jã escapa à nossa ..• Creio que não e apóstata ainda.

Talvez seja meio esclerosado, doente.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - V.Exa. não é índio, e então, existe uma colisão de condutas: o CI

MI, querendo integrar-se ele CIMI, no meio indígena,de so!e um precursor do Concilio Vaticano 11.

O SR. DEPOENTE (Padre )\ngelo Venturell i) - te a raciocinar como o índio; e a FUNAI, querendo ver o

assunto globalmente. Tenho lmpressão de que aí ê que há o

desencontro total e até impossível de revisão. Como situam-

Precursor, não. Não sou precursor de nada. Meus conceitos

foram, depois, firmados no Concilio Vaticano 11. Dizer que

a Igreja sempre se associou aos Governos, ou que nõs, Sal~

sianos, nos associamos aos Governos, não. Nõs, Salesianos,

se nisso os Salesianos. Os salesianos, num eventual

que entre o CIMI e a FUNAI, ficariam com a FUNAI?

cho

mensagem evangélica, como jã frisei vãrias vezes. Houve e~

ros que nós, como outros religiosos, juntamente com a me~

sagem evangélica, levamos à cultura ocidental, cultura dos

que vieram da Europa e cultura brasileira, que é uma cult~

ra ocidental, é uma cultura européia. Nisso consistiu no~

so erro. Não na pregação evangelica, que ê eterna. Mas, em

levarmos culturas que chocam com a cultura do índio, sim.

como quaisquer religiosos, temos obrigação de difundir a o SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli) 

Bem, essa ê uma hipótese ...

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Não é

uma hipótese, ja se estãverificando porque a FUNAI proíbiu

três ou quatro assembléias de índios, agora, e, atê,viole~

tamente. Isso V.Exa. leu nos jornais.

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturel1 i) 

Sim. Quem poderia dar uma resposta cabal à pergunta de V.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Para EXa. seria o nosso provlncial, o nosso inspetor.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS ~OVAES - Ele,i~

felizmente, nao esta em nosso elenco de depoentes.

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli)

Ele é quem da orientação das relações entre as missões sa

lesianas de Mato Grosso e o CIM!. Agora, pelo pouco que sel,

nós, realmente, não concordamos com muita das atitudes do

CIMI nas nossas missões.

o nosso governo,· apenas. Os Saleslanos, como Ordem religl~

sa, divergem da orientaçao dominante no CIMI hoje? Isto ê,

as suas Missões junto aos Xavantes, àquelas tribos, se não

me engano Bororos também, são divergentes, isto ê, autõno

mas em rpferéncia do CIMI?

O SR. DEPOENTE (Padre )\ngelo Venturelli) -

Eu posso falar somente com relação ãs nossas missões de Ma

to Grosso. O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Quer

o SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) -

Grosso.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mato dizer, não aceltam o CHlI. não fazem parte do CIMI?

O SR. DEPOlNTE (Padre Angelo Venturelli) -

Não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Sei. E

as de Mato Grosso?

Sobre as missões do rio Negro não posso informar,

não tenho informações.

porque o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Não fa

zem parte, nada tem com a conduta geral do CIMI. Então,

Igreja esta dividida: de um lado, b CIMI; do outro, os Sa

lesianos?

O SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturell i) - O SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturell i) _

Divergem. Não, a Igreja
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o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Não.D~

gamos, de um lado, o Conselho que criou aquela polTtica i~

digenlsta e, do outro, os Cismãticos do CIMI, que serian

os Salesianos.

O SR. DEPOENTE (Padre Iase) - (Fora do mi
crofone) Exatamente. Estou duplamente proibido de entrar

nessas missões Salesianas.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - (stou

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli) 

Ou o CIMI, que seria cismático, quem sabe?

vendo que a FUNAI e uma nova religião.

O SR. DEPOENTE (Padre Iase) - Não diria is

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Dos Sa so, mas, em todo caso, essa e a realidade.

leslanos? o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Agora,

O SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturelli) 

Talvez, não ê? (Risos).

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas os

Padre, imagine uma coisa: V.Exa. leu - sabe que sou um seu

admirador fervoroso ...

O SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturelli) -

Não

Jã saiu.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Tenho,

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Ah! jã

Enciclop.§.

Muito obrigado.

na minha casa, os dois volumes iniciais da sua

dia Bororo. Estou ansioso pelo terceiro volume e quero que

V.Exa., em parenteses, diga-me quando serã publicado.

O SR. DEPOENTE (Padr.e Ãngelo Venturelli) -O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES 

têm? Estão em franca colaboração com a FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturell i) -

Salesianos não sao um conglomerado e o CIMI e.

O SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturel íi) 

Aqui, a coisa talvez não seja tão clara assim. O fato e que

as missões salesianas em Mato Grosso nao tem nenhuma lig~

ção de dependência com o CIMI.

mal as minhas palavl"as. Juridicamente, nenhuma missão tem

alguma dependência com o CIMI. Juridicamente não eXlste is

so. O CIMI não ê superior ãs missões religiosas.

O SR. DepUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Sim.E

xiste ê uma conduta comum.

O SR. DEPOENTE (Padre ângelo Venturelli) 

Não, o CIMI pode dar uma orientação às missões. Poderá dar

uma orientação de promover reuniões de chefes indigenas. A
gora, às missões salesianas e a outras missões, de outras

congregações, cabe o direito de aceitar ou não essa orie~

tação.

saiu. Então, V.Exa. não se atemorize, pois não vou pedir

lhe, vou comprar.

O SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturelli) 

Isso e fãcil (Risos.)

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Imagi

ne V.Exa., lIgora, está havendo - e isso encontra-se em to

dos os jornais - um epis6dio extraordinãrlo. Existe,no sul

de Mato Grosso, seu Estado, uma tribo que, se não me eng~

no, chama-se Kadoveu ...

O SR. DEPOENTE (Padre Ãng.lo Venturelli) -

Não. Não digo tanto... Peço a fineza de não interpretar

Kadiweus.
O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Essa

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Padre

não a tem aceito os Salesianos.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas sõ

te, não.

tribo recebeu de Dom Pedro 11, portanto há ma~s de um sec~

10, a propriedade, liquida e certa, de uma das ãreas mais

ferteis do Pais. Essa tribo habita ali e, naturalmente, d~

veria ser trib~ riqu1ssima, porque a terra e excepcional

mente boa e a ãr~a e grande. A denuncia que nos chegou e

a de que a FUNAI estã arrendando essas ãreas para empresl

rios, cobrando-lhes dez centavos anuais, por alqueire.E os

1ndios estão em franco protesto - empobrecidos extraordin~

riamente, porque, com isso, ningue~ vive - e, ao mesmo te~

po, digamos, ã m,ercê da FUNAI, que e o unico õrgão legal.

Embora V.Exa. tenha dito que a FUNAI não e o Governo, ela

o e. A FUNAI e a longa manu do Governo. Nesse caso, por ~

xemplo, como e que V.Exa. favorãvel ã FUNAI, examina o epi

sódio? Veja bem, ai hã um protesto do indio contra a atit~

de da FUNAI, que, de acordo com o Estatuto do indio,não p~

deria arrendar terras de propriedade deles. No entanto, arEstã

salesiana

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -

O SR. DEPOENTE (Padre Iase) - Positivame~

O SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturelli) 

Ah! não sel se os outros a aceitaram.

Iase, alguma outra mlssão tem divergido do CIMI, alem além

da Salesiana?

eu estou proibido de entrar na missão lndTgena

de São Marcos e Sangradouro.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Quero

saber o que significa esse adverbio "positivamente".

O SR. DEPOENTE (Padre Iase) - Quer dizer,

ostensivamente, declaradamente, com atitudes. Por exemplo,

as declarações. Dizem que a finalidade do arrendamento e

usar o dinheiro. Ora, usar o dinheiro, dez centavos por a

no, por alqueire - que sejam trezentos alqueires -. Quanto

dã isso, Deputado Ruy Côdo? V.Exa. ê bom de cabeça em ma

temãtlca ..

proibido de entrar nas missões salesianas?

O SR. DEPOENTE (Padre Iase) (Fora do mi-

crofone) Estou. Então, ela completou a linha da FUNAI.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então,

a FUNAI e os Salesianos o impedem de entrar nas missões?

renda-as - e nao nega que as esteja arrendando. Estão a1
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por ano.

o SR. DEPUTADO RUY CDDO - Tres cruzeiros aos d01S padres, pois sei que são amigos, e não acelto a

civisão da Igreja Católica, porque sou católico praticante

uma pre1azia ... de fato náo e dos Sa1esianos, mas não sei

que circunscrição ec1esiastica e exatamente.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAE~ - Como e

que V.Revma., então, interpreta uma conduta dessas? fomo

reagiriam os Sa1esianos?

o SR. DEPOENTE (Padre Jlnge10 Venturel1 i) -

e fervoroso.

o SR. DEPOENTE (Padre Iase) - A11, s eri a

Posso fazer uma pérgunta?

O SR. DEPUTAOO ISRAEL DIAS NOVAES - Pode.

O SR. DEPOENTE (Padre Jlngelo Venturelli) -

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O CIMI

toma conhecimento dessa situação de arrendamento?

O SR. DEPOENTE (Padre Iase) - Toma dessa e

Hã quanto tempo a FUNAI estã arrendando essas terras?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Há mui

de outras.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Que

Eu nem sabia disso.

to tempo.

Quanto tempo?

O SR. DEPOENTE (Padre Jlnge10 Venturell i) -

O SR. DEPOENTE (Padre Iase) - Creio ~ue,e~

<

p1icitamente, não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então,

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Reve-

o SR. DEPOENTE (Padre Iase) - E um dos mul

providencia toma, jã que, ha tantos anos, existe essa sit~

ação?

O SR. DEPOENTE (Padre Iase) - Estamos (Bi:.

tos problemas graves de que nós ja temos conhecimento.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas não

escãnda10 administrativo.

O SR. DEPOENTE (Padre Iase) - Bem,acho que

o CIMI não alcança a consciencia critica total do problema

indigena de denunciar .•.

~ SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas es

se problema e particularmente grave, ja que se trata de um

denunciaram, ainda?

estão atrasados.

~.)

Háalguns anos. Quem sabe se o padre Iase tem esse dado?

encontrou essa situação criada~

O SR. DEPOENTE (Padre Iase) - Provavelmen-

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Faz Já

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Ah! ja

O SR. DEPOENTE (Padre Iase) - Creio que e-

la ja recebeu o fato consumado do SPI, ja encontrou essa

situação.

cia não promenoriza essa dado que, talvez, V.Exa. possa o

ferecer ã Comissão.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - A noti

O SR. DEPOENTE (Padre Jlngelo Venture1li) -

quanto tempo a FUNAI arrenda para empresarios poderosos,as

terras dos Cadioveus, a dez centavos por ano?

te.

O SR. DEPUTAOO ISRAEL DIAS NOVAES - Sempre

nessa·base de dez centavos?

O SR. DEPDENTE (Padre Iase) - Não saberia

dizer isso. mas o fato ja ê antigo.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então,

os indios estão sendo saqueados hã muitos anos.

O SR. DEPOENTE (Padre Iase) - Sem duvida,

desde o descobrlmento d~ Brasil.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Nesse

casJ, como os s·a1esianos reagiriam, ja que ê da sua pre1a

zia?

rendo Padre, queria saber outra coisa. V.Exa., na admini~

tração passãda, do Presidente Bandeira de Melo - porque,v~

ja bem, o SPI foi SUCedldo pela FUNAI

O SR. DEPOENTE (Padre Jlnge10 Venturelli) 

Pela FUNAI, por Queiroz.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS ~OVAES - O prl

meiro Presidente foi Queiroz Campos. O segundo, o General

Bandeira de Melo, que se prolongou em todo o Governo Medi

ci. Agora, temos la o General Ismarth de Ara~jo, de quem

tenho ouvido boas referencias. V.Exa. foi mais atuante no

periodo Bandeira de Melo. A informação que tenho e a de

que V. Exa. desfrutava de tal prestigio durante a gestão

na1 da FUNA r.

que convidado, a ser instado para assumir uma chefia regiQ

O SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturel1 i) 

Os Cadioveus nada tem a ver com a nossa pre1azia.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - 11as nâo

Bandeira de Melo, que chegou a ser convidado e, mais do

são de Mato Grosso? O SR. DEPDENTE (Padre Angelo Venture11i) -
O SR. DEPOENTE (Padre Jlngelo Venturell i) 

Sim, mas Mato Grosso tem 1,5 milhão de km 2

O SR. DEPURADO ISRAEL DIAS NOVAES - Enéão.

E, de fato fui convidado para a Delegacia Regional de Cam

po Grande.
O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Pelo

a pre1azia de V.Revma. não atinge essa area? General Bandelra de Melo?

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli) - O SR. DEPOENTE (Padre J\nge10 Venturelli) -

Não. Pelo General Bandeira de Melo. Perdão, creio que, não t~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAEó - Esta a

cargo de quem, essa tribo, Padre Jlngelo? Estou perguntando

oho certeza, mas parece-me que foi na administração do Ge

neral Ismarth.
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aceitou?

Não.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E não

,
O SR. DEPOENTE (Padre ~ngel o Venturell i) -

o SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Não, nas escolas particulares.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O Go-

verno tem ingerência.

O SR. DEPOENTE (Padre Jlnge lo Venturel1 i) -

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Não ~

ceitou, porque achava incompatlvel com a sua função?

Sinceramente, nio tinha condições de tempo. Eu não podia

o SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Não vejo por que nas missões o Ministerio prõprio, q~e,ne~

se caso, e o Ministerio do Interior, não passa ter alguma

ingerência.

largar as outras mi~h~s ocupações, para ser delegado da FU

NAl.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Foi es

5a a unica razão.

O SR. DEPOENTE (Padre Jlngelo Venturell i) -

Sim, a unlca razão.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Razão

de outra ordem, como, por exemplo, dlscordancia, não havia?

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturell i) -

Não, não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Achava

V.Exa. que, se t';vesse tempo, podla perfeitamente ser o De

legado da FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli) -

Perfeitamente não, porque não ê fãcll ser Delegado de uma

Delegacia ...

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas a-

ceitarla, se não houvesse essa precariedade de tempo?

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli)

Aceitaria.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então,

sua integração com a FUNAI era total?

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Ventyrelli) -

Não veJo por que não possa ter uma integração com a FU~AI.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Total.

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli)-

Total.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOV~ES -

bem, o sales'iano não pode, por exemplo, como V.Exa. sugere.

ter uma colaboração reciproca, em planos iguais, com a GU

NAI, porque a FUNAI e o Governo forte, e os salesianús sáo

uma irmandade pobre. Então, o miximo que se poderia acel-

tar, al, serla uma colaboração dos salesianos para com a

FUNAI, e não no mesmo plano, não e verdade? Porque a FUNAI

e responsãvel por todo problema indigente, e os salesia

nqs têm três tribos.

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli) -

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas e

se for colidente?

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Mas nõs estamos al, justamente, para arredondar arestas e

aplalnar.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAi NOVAES - Em f~

vor da FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Em favor do indio.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas o

lndio não tem força nenhuma, o indio ê ate menor para to

dos os efeitos.

o SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelll) 

Não. Esse conceito jã estã superado.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - No Cõ

digo Clvil ainda continua o art. 69 do Cõdigo Civil diz;

"são relativameqte incapazes: o debil mental, o menor e o

silvlcola". De sorte que, se V.Revma. quizer tomar o parti

, do do lndio contra a FUNAI, não pode, porque a FUNAI põe

para fora. Não ve que não deixa entrar? O padre estã fora

gido hã longos anos.

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Não e isto. Podemos. Com o diãlogo pode-se tudo neste Pais.

Com diãlogo pode.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS'NOVAES - Quere-

mos e ate jã pregamos esse diãlogo, mas como existe di ver

gência radical, são doi põlos opostos, são duas concepções

diferentes. A FUNAI pensa de um jeito e o CIMI pensa do o~

tro. O salesiano pensa' como a FUNAI. De sorte· que estamos

atordoados. O Deputado João Pedro, que e uma inteligência

privilegiada, jã se sente inteiramente desorientado ni as-

sunto, e nõs

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Quem estã desorientado sou eu, agora.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - De sor

te que V.Revma. traçou, sem querer, um quadro magnifico da

polêmica. Pensamos que a Igreja - perdão quando digo Igr~

ja ~ para nõs catõlicos, eu por exemplo, fervoroso catõli

Sim. Creio que podemos sltuar o problema num plano seme~ co, não aceito divisão na minha religião, e eu ate acha-

lhante ao problema da educação, com o Ministerio da Educa

ção e Cultura •• Temos escolas particulares, nas quais o Go

verno, atraves do Ministerio, tem alguma ingerência.Tem ou

não tem?

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - No Mi

nisterio?

va que todos estavam agindo no mesmo sentido, com o mesmo

espirito. No entando, estou vendo que hã divergências pro

fundas. Onde figuravam apenas esses dois personagens em l~

ta, em cena aberta, a FUNAI e o C!M!, vejo que hi uma sub

divlsão do CIM! e deve haver tambem uma subdivisão da FU

NAI, e asseguro a V.Revma. que hão lia numerosos elementos
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garda, não estamos acabando com a origem da nacionalidade?

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Yenturelli) 

Mas sou um dos maiores defensores do indio.

para fora. Isto por imposição ate do desenvolvimento, po~

que o indio não significa desenvolvimento; mas o indio. R~

verendo, significa testemunho histõrico inapreciãvel. Essa

e a orlgem da nacionalidade. De sorte que, se hoje trata-

ligados ã FUNAI que absolutamente não concordam com a dire

ção por ela imposta ao problema.

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Todo organismo e dlrigido por homens e talvez as divergê~

cias sejam mais entre homens do que entre organizações. V.

Exa. acenou que eu tinha muita receptividade com o General

Bandelra de Melo. Realmente eu tinha. Vamos dizer que ti

nhamos ate uma estima reciproca e amizade.

mos o indio como se fosse um bicho, e o tratamos a espi~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Admir~ O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Estã

ção reciproca.

O SR. DEPDENTE (Padre ~nge10 Venturelli) -

certo, mas essa conduta do seu grande amigo General Ban

deira de Melo colide com essa sobrevivência do indio.Outro

Admiração recíproca. Achei que ele e um homem inteligente,

e e me~mo, de urna capacldade extraordinãrla de sintese. N~

dia, estive com um indio no meu escritõrio e ele chegou p~

ra mim e disse assim: "Deputado olhe para mim, porqui eu

turalmente que ele, como todos nõs,terã tido defeitos. Não daqui a pouco desapareço. "Eu disse: voce e urna br~xa de

Sr. Deputado, parece que estou caducando, mas insisto mais

o SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) -

fumaça que vai sumir daqui? "Não, desapareço porque estão

matando todo os meus companheiros". Quem verifica que, no

dia da descoberta do Brasil, havia 4 milhões de indios e,

politica ate aqui desenvolvida não tem favorecido ã sobre

vivêncla do indio, ao contrário, tem liquidado os indios.

Agora, por exemplo, V.Revma. citou os xavantes, que estão

A

dourna vez: e falta de preparo de quem trata diretamente

indio.

em multipliéação, em aumento, porque estão de certa forma

confinados etc. Mas esse ê um fenõmeno isolado. Estive, o~

tem, com Orlando Villas Boas. Ele disse-me que calcular os

indios em 200 mil ê otimismo exagerado, extraordinário, não

ha aoo ml1 indios. Não hã mais Dada. Esses ultimos índios

é que achamos devem ser preservados e, se a politica até ~

gora exercitada significou a dizimaí;:ão, essa, politica,quem

sabe, deve ser revista; para esta, sim, permitir a sobrevi

vência.

agora, há cento e poucos mil, dá razáo a esse cidadão.

que V.Revma. examina, hoje, as graves acusações formuladas

ã gestão do General Bandeira de Melo, sobretudo aquelas de

expedição fãcil de certidões negativas de existência de i~

dios na área, para apropriação dessas areas pelos empresi

rios,e depois, a necessãria expulsão dos indios, já que e

les existiam nas ãreas? Esta acusação está em todas as pu

blicações, em todas as opiniões. O General e acusado pri~

cipalmente dessa pratica. V.Revma. estava a par disso, s!

guramente, dada a sua proximidade, a sua amizade.

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) -

D SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Como ê

cabe a mlm apontar os defeitos do Presidente. da FUNAI. A~

tes de salr da presidencia, ele me disse: "Venturelli, eu

vou fazer uma promessa a você. Vou fazer'o possivel para

deixar pronta a reserva de são Marcos". Não sei, não estou

por dentro das tramitações, mas o fato ê que essa reserva,

logo depois que ele foi substituido pelo General Ismarth,

saiu. Não sei se foi obra dele ou do sucessor, o fato foi

este. Entre mim e o General Bandeira de Melo havia um per

feito entendimento e colaboração.

bia dessas acusações, desse reparo?

Não, não estou a par. Estou sendo posto a par, agora.

dão negativa, o proprietario empossava-se e punha o indio

o SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) -

o perfil geográfico da terra ondedo. Se não se conhecia

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Os mi~

sionarios que não têm formação antropológica, sociológica,

indigenista, V.Revma. sabe que Anchieta - considero esse

homem um santo - quando aqui chegou, dedicou-se a esse e~

tudo, porque ninguem pode tratar de um assunto sem conhe

cê-lo. Anchieta, desembarcando, ele não desembarcou como

um antropõlogo do CIMI - o salesiano que chega lã jã com

os conhecimentos, sabendo quantos indios existem. Ele de

sembarcou numa terra cujo perfil geográfico era desconheci

desembarcaram, imagine os habitantes, que eram 4 milhõe~

e todos selvagens. Qual foi o primeiro propõsito dele? Foi

estudar, pela primeira vaz na hist5ria do Brasil, o meio~

comunicação daqueles indios, e descobl'iu, ao longo do lit.Q.

ral, uma lingua mais ou menos semelhdnte. Criou, então,uma

lingua intermediaria, que seria o nheengatu, se não me en

gano, atraves da qual ele se comunicava com os indios to

dos, de maneira a surpreendê-los nos seus costumes. Se o

antropólogo moderno e se o missionário moderno não toma e~

a

nãoNão sabia. Jã frisei que, por motivos sentimentais,

par das atividades dele. O General era um agente do dese~

volvimentismo e ele achava, quem sabe, se o indio .. , O i~

dio, com o perdão da palavra, era considerado um estorvo,

um "chato". Se havia uma terra fertil, dava-se uma certi-

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Não s~

essa intimidade com o General, e natural que estivesse

leio nada que diga respeito ao CIMI, ã FUNAI e ao indio.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas n!

quele tempo V.Revma. não tinha esses motivos sentimentais,

ao contrario, estava perfeitamente associado.

O SR. DEPOENTE (Padre ângelo Venturelli) 

Mas essa~ acusações nasceram agora.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - MoS r~

ferem-se a fatos daquela epoca. Veja bem: se V.Revma.tinha
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sa cautela que hã 450 anos Anchieta tomou, é u~ retrocesso

calamitoso. Como é que um cidadão se mete a tratar com o

indio, sem conhecê-lo e sem conhecer a problemãtica indi

gena? V.Revma. acga que o CIMI não prepara os seus missio

nãrios?

O SR. DEPOENTE (Padre. ~ngelo Venturelli) 

Não, eu não acho nado do CIMI, porque, como dizia

O SR. DEPUTADO ISRAEL Dlk5 NOVAES - Então

quem é que prepara?

O SR. DEPOENTE (Padre Jlngelo Venturelli) -

Nõs mesmos.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES - Os s~

lesianos também não sabem nada?

o SR. DEPOENTE (Padre Jlngelo Venturelli) 

Agora estão começando a saber.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Começ~

ram a saber agora? E hã 400 anos eles trabalham com o i~

dio~ Mas que gente lerda, Reverendlssimo.

O SR. DEPOENTE (Padre Jlngelo Venturelli) 

Não faz 400 anos que os salesianos trabalham com os lndios.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Quan

tos anos faz? são Francisco de Salles - fundou ...

O SR. DEPOENTE (Padre Jlngelo Venturelll) 

Não vamos confundir as coisas. estamos aqui, no Brasil,nas

missões de Mato Grosso, desde os fins do século passado.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Duze~

tos anos?

O SR. DEPOENTE (Padre Jlngelo Venturelli) -

Não.
O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Fins do

século passado, são cem anos.

o SR. DEPOENTE (Padre Ângelo Venturelli) -

Nem 100 anos.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas

que sejam 50. Agora que começaram? Estou achando muita ler

deza de parte dos salesianos.

O SR. DEPOENTE (Padre Jlngelo Venturelli) .

Eu também.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - A que

atribui V.Revma. essa calmaria?

O SR. DEPOENTE (Padre Ângelo Venturelli) 

Essa é uma calmaria universal. V. Exa. sabe que a Antrop~

logia fi uma ciência, se fi que se pode chamar de ciência,n~

va, do começo do século.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - VeJa

bem: não fi tão ~ova assim. Setenta anos para uma ciência i

bastante. A Psicanãlise é posterior ã Antropologia,e estã

avançadissima.

O SR. DEPOENTE (Padre Ãngelo Venturelli) 

Porque a Psicanãlise deu passos mais apressados, mas a A~

tropologia ficou em letargia.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas

Antropologia tinha um laboratõrio mundial. Se existe um I!

boratõrio bom ê o antropolõgico. são dois-bilhões de ho

mens no mundo.

o SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Esse é um fenômeno que eu não posso explicar. O fato é que

não tinhamos preparado antropolôgico. Não tinhamos.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Nenhum?

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Umas noções mas ...

.0 SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então

entraram como apõstolos na mata, trazendo apenas a palavra

de Cristo, que é muita coisa, mas em matéria de indio não

é nada.

O S~. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) 

Como todos os missionãrios que entraram no Brasil.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas m~

dernamente, não. Modernamente existe uma outra preocupa

ção .•.

O SR. DEPOENTE (Padre Jlngelo Venturelli) -

Existe.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - .•• que

é tratar o indio como cldadão dai por diante. Atribui V.

Revma. essa melhoria ao CIMI?

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) .'

Não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Apesar

do CIMI, isso se deu então? Porque se os salesianos, como

Y.Revma. confessou, não tinha essa preocupação, e o CIMI

tem, então o salesiano agora passou a imitar o CIMI?

O SR. DEPOENTE (Padre Jlngelo Venturelli) 

Um momento. Isso é uma dialética que estã pondo a conversa

fora do trilho. Não é isso. Eu disse que fui um daqueles

que promoveu o estudo da Antropologla anterior ao CIMI e

que idealizei o CIMI com o intuito de preparar os missio

nãrios, especlalmente no setor amtropolõgico. Esta foi a

minha afirmação. Agora, se o CIMI, depois da minha salda,

promoveu curso~ de Antropologia, curso de formação missi~

nãria, é digno d~ todo o elogio e de todo o meu apoio. Isso

é pacifi co.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas eu

quero perguntar isso. Por que V.Sa., sendo salesiano, pr~

pôs o CIMI para essa nova atividade? Isso naturalmente,foi

por força do conhecimento do erro dos salesianos?

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli) -

Isso é claro.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então,

vendo que os salesianos não faziam nada disso e que era ne

cessãrio fazer, V.Revma. propôs uma modernização do trato

dos missionãrios através da criação do CIMI. ( o que estã

ai na sua declaração, na sua exposição.

D SR. DEPOENTE (Padre ~ntelo Venturell i) -

Eu disse aqui que meus superiores, embora apresentando re

petidas vezes, não acharam viãvel o projeto.
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o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O prl

meiro projeto f 01 o de 1950. Mas o de 1972, que se r~lacio

nava ao tratame •. o antropológico da questão foi aceito ime

diatamente pelo CIMI e, algum tempo depois, V. Revma.achou

que o CIMI estava se desviando do seu projeto origlnal e

se demiti u.

O SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturelli) -

(O Sr. Deputado Israel Dias Novaes assume

a Presidência)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Di as No

vaes) - V.Exa. tem a palavra, com muí'ta honra para esta

Presidencla, Deputado Ruy Côdo. O Deputado Ruy Côdo foi D!

puta do Estadual em Sao Paulo, foi vereador e ê um dos ho

mens mais operosos desta Casa, e V.Revma. se prepare para

Então, a minha proposta fõi aquela.Se o CIMI, mediante seus

Extrapolando.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Extr~

polando ê a palavra exata. Nada como conversar com um enci

clopedista. Extrapolando, quer dizer, saindo dos llmites

estabelecldos pelo idealizador. Mas por quê? Por,digamos,

avanço ideológico ou por contacto com a realidade?

O SR. DEPOENTE (Padre ãngelo Venturell i) -
cebe essas verbas.

a

V.Exa. quer saber •••

.0 SR. DEPUTADO RUY CôDO - Quanto custa

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli) -

perguntas perigosas.

O SR. DEPUTADO RUY CODO - Não. E muito rã

pido, Presidente. Reverendo, a minha pergunta e justame~

te para saber quanto o Estado de Mato Grosso recebeu,ou r~

cebe, anualmente, atraves da FUNAI, e se o CIMI tambem re

propor.Náo sei. Não costumo lmpor minhas idéias, apenas

O SR. DEPUTAD~ ISRAEL DIAS NOVAES - Então,

membros, achou bom sair, extrapolar desse meu pensamento,

não tenho nada em contrario, só que não acompanho

pensamento.

aquele
FUNAI para o Governo brasileiro, no Estado de Mato Grosso,

e se o CIMI também recebe verba do Governo Federal.

O SR. DEPUTADO RUY CÔDO - E o CIMI?

Santo Thomãs de Aquino.

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturell i) -

V.Revma., a filosofia antiga estabeleceu conceitos que, no

concorrer do tempo, foram... Imagine se hoje alguém fos

se exclu~sivamente Tomista. Existe uma visão moderna de

não admite a evolução do seu pensamento. Porque, imagi ne O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturelli)

O CIMI, tambem não sei, porque dele estou desligado. Mas o

Padre Iasi, hoje de manhã, justamente interpelado nesse

ponto, disse que o CIMI recebe auxilios de org~oizações c~

tõlicas, lnclusive europêias, de benfeitorias, de assina~

tes do Boletim. Isso foi o que ele afirmou hoje de manhã.

O SR. DEPUTADO RUY CÔDO - E o Padre infoL

mau também sobre a FUNAI, ou não? V.Revma. também deu alg~

ma resposta sobre a FUNAI, o quanto imporca, qual ê o cu~

to para o Governo brasilelro, no Estado de Mato Grosso, a

traves da FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Pad)'e Iasi) - Não. Eu não

dei essa resposta especificamente. Perguntaram-me algo se

melhante. e eu disse que seria dificil responder, porque

não temos acesso às fontes, à apresentação de contas da FU

NAI, mas apele1 que seria interessante a CPI, e ate um de

safio, ã CPI, que ela promova uma Comissão de alto nivel

para examinar a aplicação das verbas, o desvio dessas ve~

bas e o custo-beneficio; quer dizer, quanto a FUNAI recebe

Evoluçã~ supõe o mesmo sentido.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Acha

V.Revma. que o CIMI entrou em guerra com o pensamento ori-

gina1?

O SR. DEPOENTE (Padre 1\ngelo Venturell i) -

Não, com o pensamento, não. Entrou no outro lodo.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Ah:De~

viou-se.

O SR. DEPOENTE (Padre ~ngelo Venturell i) -

Desviou-se, não. Formou, produziu outro ramo, sobre cuja v2.'

lidade não discuto.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Em di

vergência com a sua orientação original.

O SR. DEPOENTE (Padre lintelo Venturell i) .

Não, em divergéncia ... Outro ramo.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Outro

e quanto realmente chega ao indio. Isso acho que e
tante que esta CPI apure.

impo.!:

ramo. Quer dlzer, partiu do mesmo ponto e saiu por uma ou

tra direção, com a qual V.Revma. não concorda. Estou muito

sa~isfeito. Desculpe a relativa impertinência, mas às ,ve

zes é o tom. VeJa que, pelo conteudo das perguntas, sou

construtivo e respeitoso.

o SR. DEPOENTE (Padre Angelo Venturell i)

E que e dificil responder a uma pessoa inteligente.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Muito

obri gado.
O SR. DDEPUTADO RUY CÔDO - Antes que se en

cerre, gostaria de me inscrever verbalmente para fazer

pergunta justamente que, naquela oportunidade.~.

O SR. DEPUTADO RUY CÔDO . Sr. Presidente,

para uma questão de ordem. Gostaria de requerer a V. Exa.,

não sei se na qualidade de Deputado assistente ou partici

pante, que fossa enviado a esta Comissão um relatório co~

pleto, minucioso de todos os gastos do Governe com a FUNAI,

no Estado de Mato Grosso e, também, de verbas que são de~

tinadas ao CIMI.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Deputado Ruy Côdo, V.Exa. não sabe o valor da co·

operação que estã trazendo a esta Comlssão. Mas V.Exa. pr~

cisa consubstanciar esse pedido atravês de oficio a esta

Presidêncla. Então,' de posse do seu oflcio, eu por mlnha
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são anterior. Pergunto aos Srs •. Deputados se consideram ~

cessãria a leitura da Ata. (Pausa.) Dispensada a leitura

vez, me dirigirei ãs autorldades competentes, fazendo meu

o pedido de V.Exa.

O SR. OEPUTADO RUY CUDO - Estou requerendo da Ata, quero lembrar aos Srs. Deputados que hã sobre a

verbalmente, Sr. Presidente. mesa, inclusive uma comunicação urgente de q~e foi autori

turelli, a presteza, a inteligência e, sobretudo,a boa von

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias 'No

vaes) - Essa indagação serã encaminhada a quem de direito.

o SR. DEPUTADO RUY CUDO - Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Quero agradecer a V.Exa. Revma., Padre Angelo Ven

a FUNAI se torna muito cara para o Brasil. Muitas entida

des Vlvem em função de assistir ao índio. Por isso ~ergu~

to, Sr. Presidente, ~ quantum, o gasto que o Governo bras i

leiro tem com o problema indígena.

à

os

DE

Chega-se

Durante

(O SR. DEPOENTE PRESTA O COMPROMISSO

balhos por 60 dlas. Recordam-se os companheiros que

PRAXE.)

fica ate mesmo a sua própria existência quando devolve

aquela relativa confusão, aquelas expressionais.

presença como o Gen. Afonso de Albuquerque Lima.

trabalhos desta CPI foram de certa forma prejudicados por

acontecimentos numerosos que tiveram por palco o Poder L~

gislativo, e tambem pelo recesso de junho. Portanto,acab~

mos de obter tal autorização. Achando-se presente o ilus

tre Gen. Afonso de Albuquerque Lima, peço a S.Exa.que pr~

ceda ao juramento, com todos de pe.

tona do noticiãrio um dos brasileiros que dele jamais dev~

ria ter saído. O Gen. Afonso de Albuquerque Lima e um bra

sileiro do qual se poderia dizer. em primeiro lugar,que se

exorna de suas qualidades a meu ver fundamentais: lúcido e

corajoso. A Revolução de 64 - e a examino com isenção e o~

jetividade - revelou alguns homens de real merecimento. E~

tre eles, cumpre destacar o Gen. Afonso de Albuquerque Li

ma. S. Exa., ate então ,dedicado à sua profissão, que era tam

bem a sua vocação das armas, com a Revolução foi levado ã

alta administração nacional, passando a Ministro do Inte

rior. O Ministerio do Interior foi praticamente delineado

pelo seu novo titular. Lembro que, no meu mandato anterior,

por volta de 1968, o plenãrio da Cãmara dos Deputados conv~

cou para depor perante os parlamentares da epoca o Ministro

do Interior. Sabemos todos o que representa o depoimento de

um Ministro no plenãrio de um Congresso. De certa forma, há

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

vaes) - Sr. Relator, Srs. Deputados, temos a honra de rece

ber hoje em nosso recinto uma das principais figuras brasi

lei ras do nosso tempo, o Gen. Afondo de Albuquerque, Lima.

Acabei de dizer a S.Exa., sem de maneira alguma alimentar

o propósito de agrado, porque jamais o alimento, que esta

Comissão experimenta talvez o maior dos seus dias e justi

zada pelo Presidente da Casa a prorrogação dos nossos tra

mesmo, às vezes, ao destempero e à irreverência. Mas posso

testemunhar aos companheiros - que não o eram aquele tempo

que depoente algum se impôs ao plenãrio pela sua simples

cerca de 8 horas nós o tivemos na tribuna e tinha-se im

pressão, ãs vezes, de que ele se encontrava sozinho, tal a

sua ascendência sobre o auditôrio. A firmeza das suas re~

postas, a seriedade da sua conduta, a gravidade de sua per

sonalidade, tudo isso nos dava a impressão de ser o depoe~

te um grande homem, ate fisicamente. Os historiadores do f~

turo hão de focalizar melhor do que nós. que ainda não te

mos perspectivas' histõricas, o que foi o comportrmento e o

que e a personalidade do Gen. Afonso de Albuquerque Lima,

inclusive aquele instante de muita esperança nacional em

Reverendo

GENERAL AFONSO AUGUSTO ALBUQUERQUE LIMA
Ex-Ministro do Interior

13a. REUNII\O, REALIZADA EM 22.09.77

ria tambem de formular uma segunda pergu~ta ao

Padre ~ngelo Venturelli: se o trabalho indígena fosse en

tregue ao Exercito brasileiro, não teríamos colhido mais

resultados do que propriamente com as missões religiosas.

Assim, fariamos dois trabalhos: um, o de atender o índio,

e outro, naturalmente, o de nos ater inclusive ã problem~

tica de segurança nacional.

O SR. DEPOENTE (Padre I\ngelo Venturelli) -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~'

vaes) - Havendo húmero regimental, declaro ab~rtos os tra

balhos da l3a. reunião desta CPI. Ouviremos hoje o depoi

mento do Gen. Afonso Augusto de Albuquerque Lima,Ex-Mini~

tro do Interior. Vamos proceder à leitura da Ata da ses-

DEPOENTE

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Peço a V.Exa. que o faça por escrito, através ate

de um ditado, que V.Exa. pode fazer ã Secretãria da ComlS

são. MUlto obrigado. Deputado.

O SR. DEPUTADO RUY CÔDO - Agradeço e gost~

Essa e uma pergunta que escapa completamente ã minha poss!

bilidade de responder. Em todo caso, posso dar uma respo~

ta generica. Cada organismo, inclusive, o Exercito,tem uma

finalldade, uma missão específica. Não sei se a missão e~

pecífica do Exercito seria tratar dos índios.

O SR. DEPUTADO RUY CUDO - Naturalmente s~

ria um trabalho paralelo. No insfante em que instalasse um

quartel no meio da mata ou em alguma ãréa, teria tambem um

departamento específico para tratar do problema do índio.

Acredito que atingiríamos o objetivo ~uito mais rapidame~

te e,' inclusive, seria menos operoso, porque me parece que

tade demonstrada para com esse órgão apurador. V.Revma. t~

rã aqui, permanentemente, amigos e admiradores, e coosid~

ramos de alta valia a sua contribuição, trazida hoje a e~

ta Comissão. Muito obrigado.

Estã encerrada a sessão.



132 Sábado 17 I!IÁIÜO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) - Suplemento Junho de 1978

Tivemos casos singulares, como, por exem-

rio do Interior, recebendo, por mandamento do Decreto-lei

nQ 200, de 1967. entre as tarefas daquela Secretaria de Es

tado, a da integração do silvicolL ã comunhão nacional. O

fn; rigoro,o esse inquerito- que muitos dos funcionãrios p~

nidos seriam, depois, absolvidos pelo Poder Judiciãrio,pr~

ferindo, quase todos, retornar ao Ministério da Agricult~

ra e não mais ao Ministerio do Interior.

pli, o do sertanista Francisco Meireles que, depois de so

frer um mês de prisão administrativa, comprovou sua inocê~

cia e foi nomeado, pelo Delegado Ministerial na FUNAI, o

jornalista Queirôz Campos, Chefe da Inspetoria de Rondônia,

para promover a pacificação dos Cintas-Largas, que levaria

a termo, antes da sua morte.

modo

ãquela

Vale salientar,ademais, que de tal

ver.

Serviço de Proteção ao Tndio - SPI - era entregue

Assim, se o inquerito foi rigoroso, quem

comprovou a sua inocência foi premiado com a confiança do

Ministério do Interior e da FUNAI.

O escãndalo provocado pelos dois inquêri

tos, o parlamentar e o administrativo, transformou o SPI

numa instituição desmoralizada, por culpa de algumas dez e

nas de servidores menos responsãveis, muitos dos quais se

caluniavam mutuamente.

Secretaria de Estado, que tive a honra de dirigir durante

dois anos, na fase mais critica da sua Histõria. Uma Comi~

são Parlamentar de Inquerito, instituida nesta Casa,fizera

pesar sobre o SPI as mais acerbas acusações: dilapidação

dos bens públicos e do patrimônio indigena; exploração do

indio pelo funcionãrio, em beneficio prõprio;trabalho es

cravo; prostituição das indias; entrega das terras indig~

nas ã desenfreada exploração dos brancos; e ate o cometi

mento de genocidio, que era imputado, na imprensa intern~

cional, ao Governo brasileiro. Institui uma Comissão de I~

querito Administrativo, para apurar essas denúncias, reali

zados os seus trabalhos com a malor publicidade, com gra~

de divulgação na imprensa nacional e no exterior.Queria to

da a yerdade e, no final do inquerito, havia umas duas d~

zenas de funcionãrios do SPI punidos administrativamente.

Via-se que nem dez por cento dos servidores daquela insti

tuição haviam traidó seus deveres e, ademais, que toda a

quela enorme atoarda decorrera de mútuas acusações, poucas

delas provadas, revelando, portanto, que a instituição, a~

sim minada intramuros, não tinha condições para sobrevi-

elevador, subiram nove andares para conversar comigo a re~

que tudo avisava da marcha para a Presidência do Ministro

do Interior. E por quê? Mesmo a Oposição via no seu ideã

rio da nacionalidade. Um nacionalista lúcido; um nacionalis

ta nitido; um nacionalista probo e modesto,conhecedor das

limitações do Pais em face da sua ideologia. Um homem que

moldava o seu pensamento ãs possibilidades nacionais. Todos

achãvamos altamente conveniente para os destinos da Repúbli

ca a presença de um chefe como o Gan. Afonso de Albuquerque

lima. Mas por motivos até agora não publicados, não divulg~

dos, não sabemos que razões levaram ã mudança de rumos veri

ficada. O Gen. Afonso de Albuquerque lima, que hoje dã um

depoimento parcial da sua gestão, na verdade deve aos seus

compatriotas um depoimento maior abrangente, do que tem si

do a sua vida politica. Este depoimento ele o deve ã RepA

blica. Deve-o aos pôsteros, deve-o aos historiadores do f~

turo. De sorte que, no instante em que ouvimos uma pequena

parcela do que ele fez na sua vida pública, lhe cobramos o

depoimento maior que um dia farã para a devida e definiti

va elucidação dos nossos tempos brasileiros. Honro-me mui

to como Presidente desta Comissão - e tenho certeza que f~

lo em nome de todos - em receber no recinto um brasileiro

deste porte, a quem, com redobrada honra, dou a pa~avra.

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

lima) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, antes de tu

do, agradecer ~o Deputado Israel Dias Novaes as palavras

generosas pronunciadas a meu respeito. Recebi penhorado e

acolhi com o maior interesse o convite que me foi encami

nhado para vir apresentar, aqui, o meu "depoimento ares

peito da problemãtica indigenista brasileira, que nos int~

ressa a todos como cidadãos, por ser a integração do silvI

cola ã comunhão nacional um mandamento da Constituição e

por ter sido o indio, e continuar sendo, um dos componen

tes da nossa formação êtnica, assim com importante contri

buição prestada ã unidade nacional. Antes de abordar pro

priamente o problema, quero fazer uma citação, talvez- da

quele interesse que foi despertado em mim no primeiro mo

mento em que meu nome foi apontado para ser Ministro do I~

terior do Governo Costa e Silva. Fui prucurado no meu apa~

tamento por três pessoas cujos nomes cito como uma homen~

gem a elas: Dona Heloisa Alberto Torres, filha do grande

brasileiro Alberto Torres; Caio lima Cavalcanti, hoje fal~

cído; e o Dr. Edgar Teixeira leite, que me foram visitar

ã noite no meu apartamento. Em lã chegando, como não havia

peito do problema do indio, sobre o qual - confesso - não

tinha profundidade de conhecimento. Passamos três horas a

conversar. Dona Heloisa, mulher extraordinãria, e o Dr. E~

gar Teixeira leite convencendo-me de que o nosso Ministe

rio devia assumir toda a responsabilidade e consertar tudo

que havia de errado naqueia ocasião, a favor do indio br~

sileiro. Assim, o problema do indio ganhou, para mim ,parti

cular significação quando, há um decênio, assumi o Ministe

Não havia condições para mantê-lo e,por i~

so mesmo, enquanto durava o inquerito, confiei ã Consult~

ria Juridica do Ministério do Interior, superiormente diri

gida pelo Dr. luiz Rafael Mayer, atual Consultor-Geral da

República, a incumbência de estudar a reformulação desse

õrgão, a fim de adaptã-lo ao seu papel constitucional.

Havia, na época, três ôrgãos tratando de

problemas indigenas: o SPI, o Parque Nacional do Xingu,ad-
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miravelmente dirigido pelos irmãos Villas Boas e o Conse

lho Nacional de Proteção aos Indios. Alem disso, no Rio

Grande do Sul, os chamados "Toldos Indígenas" eram pratic3!.

mente administr~dos pelo Estado, contra o espírito da lei,

irregularidade que mandei imediatamente corrigir,trazendo

os ã õrbita do Ministerio.

O Dr. Mayer chamou a auxiliá-lo, na sua i

mensa tarefa, o assessor Jose de Queiroz Campos, para que

ouvisse etnólogos, antropõlogos, indigenistas pertendentes

âqueles serviços, ou não, e fizesse um levantamento de t~

da a legislação indigenista em vigor e dos seus antecede~

tes históricos.

Depois de dois meses de trabalho, o Consul

tor Jurídico do Ministério sugeriu-me a fusão daqueles três

órgãos, optando-se por uma fundação, sem personalidade ju

rídica de direito privado, vinculada ao Ministerio do' I~

terior, adotado o princípio, previsto no Decreto-lei nQ

200, da contratação trabalhista, cujos funcionários pode

riam optar, na FUNAI, pelo regime estatuãrio ou o da CLT.

Assim, foi encaminhado ao Congresso Naci~

nal um projeto de lei contendo apenas 14 artigos, que so

freria duas emendas. Sendo sancionado a 5 de dezembro de

1967. Tal a Lei nQ 5.371, de 5 de dezembro de 1967. ainda

hoje em vigor.

o inquerito do SPI tivera uma grande reper

cussão internacional, de que se valeram alguns adversários

da Revolução para acusar, principalmente na Europa, o Go

verno brasileiro de cometimento de genocídio contra os í~

dios. Ainda hoje perdura essa acusação feita por etnólogos

qúe, sem outro meio de viver, talvez, querem projetar- se

internacionalménte à custo de mentiras.

A31 de janeiro de 1968 eram aprovados, p~

10 Decreto nQ 62.196, os Estatutos da Fundação Nacional do

Indio que, em trinta artigos, resumiam a problemática indi

genista e lançavam os fundamentos da instituição sucedânea

do SPI, do PNX e do C.N.P.I.

Em fevereiro, enquanto não se constituía

o Conselho Diretor - que uma emenda da Câmara criada, em

substituição ao Presidente do órgão - nomeei Delegado do

Ministério na FUNAI, para exercer essas funções, o Dr.Jose

de Quelrõz Campos que, durante vãrios meses de pesq~lsas

e de estudos se afizera ã problemática indigenista e fora

indicado, pelo nosso Consultor Jurídico, como pessoa ca

paz de promover a integração legal e administrativa do n~

vo õrgão. Quero passar às mãos do Sr. Presidente o discu~

so que pronunciei por ocasião da instalacão da Fundação N3!.

cional onde se contém praticamente todo o papal que cabe

ria ã Fundação e que ainda hoje acredito possa caber.

A campanha flCOU desmordlizacla nas Ameri

cas, mas continuou nos países nórdicos, embora com intensi

dade menor. Tambem a punição, em conseqUencia do inqueri

to, de alguns culpados. demonstraria que o nosso Governo

não compactuava com os abusos perpetrados contra os ín

dios e seu património.

Do escrupuloso trabalho da Consultoria JQ

ridica do Ministério do Interior resultou uma lei que, em

dez anos, sofreu uma ligeira alteração, no seu art.4Q,re!

taurando-se no particular, pelo Decreto-lei nQ 423,de 21

de janeiro de 1969, a Presidência, assim eliminado o Co~

selho Diretor, que decorrera de emenda do Congresso.

De fato, impossível a condução de tal õr

gão por um Conselho composto de uma dezena de membros. E

posso dar o meu testemunho de que o melhor desempenho da

FUNAI, enquanto estive no Ministerio do Interior, porta~

to, acompanhando-a pouco mais de um ano, foi nos quatro

meses e meio em que esteve dirigida por um Delegado mini!

terial. Embora fosse essa mesma pessoa indlcada pelo Mi

nisterio e, por isso, assumisse a Presidência do Conselho,

teve as maiores dificuldades em sua tarefa executiva,qua~

do os mínimos atos precisavam de aprovação daquele cole

giado.

Assim, procedente a alteração feita, na

lei que instituiu a FUNAI, depois que deixei o Ministerio.

Os princípios, exarados na lei, para ori

entar o desempenho da FUNAI. eram os mesmos seguidos pelo

Marechal Rondon e que figuram na Convenção nQ 107, da 0r

ganização Internacional do Trabalho, a que estávamos e-e~

tamos compromissados.
Eram e são pressupostos d~ nosso ideário

indigenista:

a) o respeito â pessoa do índio e âs insti

tuições e comunidades tribais;

b) garantia à posse permanente das terras

que habitam e ao usufruto exclusivo dos recursos naturais

e de todas as utilidades nelas existentes;

c) preservação do equilíbrio btolõgico e

cultural do índJo, no seu contacto com a sociedade nacio-

nal;

d) resguardo â aculturação espontânea do

índio, de forma a que sua evolução sócio-econõmica se pr~

cesse a salvo de mudanças bruscas.

Alem desses postulados, cumpria à FUNAI g~

rir o oatrimónio indígena, com vistas à sua conservação,

ampliação e valorização: promover pesquisas científicas

sobre o~ índios e prestar-lhes assistência sanitária, pr~

movendo sua educação de base com vistas à sua progressiva

integração na comunidade nacional. Cabia-lhe, também,. de~

pertar o interesse coletivo pela causa indigenista e exer

citar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas mate

rias atinentes ã proteção do"índio.

Estabelecia-se, ademais, - este dado e im

portante - que as Rendas do Patrlmónlo Indígena só poderiam

ser destinadas a emancipação econômica das tribos;ao acre~

cimo do patrimônio rentável; ao custeio de serviços de as

sistência ao índio.
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Diretor.

iniciou-se a pacificação dos Cintas-Largas, confiada ao

dos Atroari, ao longo da estrada Manaus Caracarei,que r~

sultaria na morte de todos os componentes da missão do P~

dre Ca11eri; prosseguiram, com êxito, os trabalhos do Pa~

que Nacional do Xingu; mediante convênio com o Governo de

Minas Gerais, foi dada a mais ampla assistêncla aos in-

Tratava-se de um ôrgão sem recursos ini

ciais e, por isso mesmo, no semestre de 1967, teria que

se desempenhar com um milhão de cruzeiros, das verbas r~

tiradas de meu gabinete. Também em 1968, seu orçamento

não ultrapassaria - se não me falha a memória - seis mi

lhões de cruzeiros.

nem

pescaAcontece que, vivendo da caça, da

vasões pioneiras pelas frentes de ocupação, não era,

Trata-se de uma ocupação rarefeita, mas cQ

mo não temos propriamente desertos, nenhuma região capaz

de tornar imposslve1 a sobrevivência humana, nao temos

vazio populacional absoluto.

O parque Indlgena do Xingu tem, ao que se

calcula, cerca de 1.200 lndios, em menos de vinte tribos.

A defesa desses territõrios tribais das i~

Jamais considerei que o índio, pela neces-

ções indigenas.

Hoje elas conVlvem pacificamente, algumas atraldas a essa

espêcie de confederaçao pelos irmãos Villas Boas. Ora, são

- ou eram, no tempo em que dirigi o Ministério do Interior

vinte mil quilômetros quadrados. Assim, uma densidade pop~

lacional de um lndio para mais de quinze quilômetros qua

drados. Ora, o Estado de população menos densa do Pais, M~

to Grosso, tem um habitante, pelo menos ,por quilômetro qu~

drado. Assim, uma densidade de população quinze vezes sup~

rior ã do-Parque do Xingu.
Essas cifras sempre impressionaram os fa-

zendeiros, os defensores da polltlca de ocupação do terri

tório.Seria muita terra para os lndios.

e da coleta, com uma incipiente agricultura - mandioca, mi

lho, banana, pimenta, quando sabiam cultivá-las - o imenso

territõrio é necessãrio ao equi11brio biõtico das popula-

sidade de manter sua posse ancestral, seu uti possidetis,

que, a partir de 1934, todas as nossas Constituições rec~

nheceram, como era reconhecido pelo patriarca Jose Bonif~

é, uma tarefa muito fácil.

E as dificuldades tinham e têm de ser en

frentadas pelo Ministério do Interior ~través da FUNAI.

verbas,

pacifi cação

Entretanto, com essas mfnguadas

sertanista Francisco Meireles; tentou-se a

Finalmente, o art. 12 da lei preVla a ela

boração, pela FUNAI, de projeto de lei dispondo sobre o

Estatuto Legal do Tndio, o que, finalmente, se consumou

em dezembro de 1973, quando eu jã havia deixado o Minist~

rio hã algum tempo.

Respondo, portanto, Srs. Deputados, por

ter ~onfiado a uma equipe capaz a tradução legal do pro

blema indigenista brasileiro: continua em vigor a lei tal

qual a propomos, e a unica alteração nela feita, nesses

dez anos, foi para restaurar a proposição inicial, alter~

da por emenda do Congresso.

Também respondo, parcialmente, pelo pri

meiro ano de desempénho da FUNAI, desde que nomeei o seu

primeiro Delegado do Ministério do Interior, que seria,

depois, seu primeiro Presidente, em conseqUência da sua

indicação como representante do Ministerio no Conselho

No caso, da Ilha do Bananal, havi a menos

ca com a preservação da propriedade indígena.

por exemplo, no Município mato-grossense de Diamantino,no

Parque de Aripuanã e mesmo no do Xingu. Mas a FUNAI sem

pre procurou -tomar provi dênci as, para a manutenção de po~

se indígena.

a

como,Houve invasôes do seu território,

os pecuaristas goianos e mato-grossenses podiam fazer

engorda do gado, sem nenhum prejuízo para as tribos.

Tratava-se de uma solução que mostra, na

prãtica, a possibilidade de conciliar a ocupação econômi

de dois mil carajãs, que não aproveitavam os imensos pa~

tos de canarama. O gado de sua posse, cerca de três mil

cabeças, era cuidado por vaqueiros civilizados.

Então a FUMAI permitiu, pela cobrança de

uma"taxa de refrigério", que os civilizados prosseguissem,

ali, no criatõrio que vinham desenvolvendo. A arrecadaçao

era, toda ela, aplicada em benefício dos indios. E,assim,

cio, se constituisse num õbice ao desenvolvimento.

E, nas ãreas que propus lhes fossem rese~

vadas, nao havia frentes pioneiras, mas, raramente, a pr~

sença de garimpeiros, mais nômades que os prôprios indios.

r que ninguém ignora - e na época não se

ignorava - que os nossos chamados vazios demogrãfricos,

principalmente na Amazônia, "abrigam, como sempre abrig!

ram, remanescentes indígena.

Por disposição do Decreto-Lei nQ 200, de

1967, cabia ao ~inisterio do Interior duas missões apare~

temente conflitantes: orientar a ocupação do Territõrio e

disciplinar a integraçao do índio ã comunidade brasileir~

dios Maxacall, naquele Estado.

Al~m disso, no âmbito propriamente legisl~

tivo, foi criado o Parque Indlgena do Tumucumaque, nos li

mites com o Suriname, com uma ãrea de 4erca de vinte mil

quilômetros quadrados; o Parque Naciona, do Xingu, por D~

ereto do Executivo, t,ve sua ~rea ampliada eM dois mil

quilômetros qU4drados; pJr um dos dlSpositivos do decreto

que criou o Parque Indígena do Tumucumaque, foram trans

formados em Parques indlgenas todos os parques nacionais

onde havia lndios, como, por exemplo, o Parque Indigena do

Araguai, na Ilha do Bananal. Tamb.êm foi interdltada,entre

Rondônia e Mato Grosso, a ãr~a dos Cintas-Largas, posteri

ormente transformada na Reserva Indígena de Aripuanã.



Junho de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) - Suplemento Sábado 17 135

Depois da defesa do território indigena,

o problema da maior importância 'consist,a na preservação

sanitãria das tribos, mais dizimadas pelas doenças dos

Com essa descentralizaçao, a FUNAI tinha

menos de trinta funcionarios na sede, então no Rio de Ja

nelro e, tranferida para Brasilia, esse numero não ultra

do SUSA - Serviço de Unidades Sanitarias Aéreas - do Minis

terio da Saude, em todo o territõrlo indlgena, enquanto o

rias, recebia as respectivas dotações, cuja aplicação e

ra fiscalizada pelo Departamento de Administração e pelo

.as e o Departamento Juridico eram õrgãos de assessoria

a Presidencia,.sem funções executivas.

[stas as distribuiam entre o Presidente,

brancos e ~elo alCoolismo induzido, do que pelas lutas l~

tra ou intertribais, ou com as frentes píoneiras. Partic~

larmente frageis as infestações de gripe, sarampo, tuber

culose e doenças venéreas, ao tifo e ã varlola, era precl

so defender as tribos dessas doenças. A FUNAI contou,na é-

a

do

tem

dentro

passaria a suceder uma organização obsoleta e sujeira

uma politica para o indigena e ela foi formulada

primeira, se não me engano do Gama Malcher e depois

de modo desprezTvel a ação extraordinãria que a FAB

do mais elevado padrão moral com a criação da FUNAI, que

respeito ao muito que ela tem feito. Ainda mais quando se

procura atingi-la lançando a culpa nos militares.

A ação dos militares - Havia que formular

acusações graves de corrupção. Essa Fundação, com um Co~

selho formado por eminentes figuras nacionais, todos esp~

cializados a respeito dos mais variados problemas indig~

nistas pelo Brasil afora, precisava de uma Presidência de

passaria, segundo fui informado, pelo então Presidente,

setenta funclonarl0s no õrgão central.

Não desejo alongar o meu depoimento. Tro~

xe o meu pensamento sobre a polltica indigenista que pr~

curei traçar quando tive a feliz idéia, que ainda consl

dero válida, de criar a FUNAI em substituição ao antigo

SPI. Por isso mesmo considero uma terrivel injustiça os

ataques indiscrlminados lançados contra aquela Fundação.

Atribuir a essa entidade os males do que acontece com os

nossos indios ê, sem duvida, um ato de mã fé e falta de

Prof. Queirós Campos, jornalista. Este precisava, realme~

te, de um assessor executivo. Fui buscã-lo na pessoa h0.!l

rada de um General de Reserva, Cirto de Andrade Ninõ,que,

como seu colega atual, Gen. Ismarth, tudo deu para acer

tar na execução da politica indigenista traçada pela Fun

dação. Isso não slgnifica um comando militar;trata-sé ap~

nas de aproveitar realmente uma qualldade do militar, de

disciplina, dedicação e compreensão de um problema qlE lhe

iria exigir mUlto de si, fisica e espiritualmente,inclusi

ve pela facilidade que havia de ter nos contatos a serem

mantidos nos 10ngTquos rlncões de nossa terra com as guar

nições militares lã existentes. Por que então conslderar

que ele fosse, em qualquer recanto do Brasil, teria de so

dado em auxllio ao indio pelos mais variados e longinquos
recantos do Brasil? Por que ignorar o apoio decisivo do E-

xercito, pelos seus comandos regionais, atendendo, às v~

zes, com sacrificio e fora dos seus serviços normais, aos

pedidos da FUNAI? Somente a mã fe e o despeito podem cond~

zir aqui argUir contra uma ação governamental que tudo fi

zera para proteger um grupo étnico que nada poderia dar em

troca. Queria apenas preservar a raça que contribuira p!

ri) formação do Brasil na paz e na guerra. Trouxe aqui, só

para mostrar, um dos relatõrios feitos pelo Coronel Cirto

de Andrade Ninõ .. Então, por onde ele ia, a mandado da Pr!

sidência da FUNAI, do Professor Queirõz Campos, onde quer

ri o

de

apoio

Pesqui.

Missiona-

orçament~

Cada Delegacia apresentava seu plano

poca em que dirigi o Ministério do Interior, com o

Kaiuwa, em Dourados, no Sul de Mato Grosso, de

Parque do Xingu sempre recebeu plena cooperação da Escola

Paulista de Medicina e de outros hospitals de são Paulo,

graças aos irmãos Villas Boas. Aqui, tambem tenho obriga

ção de salientar que um homem extraordinãrio que conheci 

Osmar Fontoura da antiga SADIA, ofereceu ao Ministerio do

Interior um aviãp o qual foi posto ã disposição exclusiva

da FUNAI e que recebeu o nome de Tumucumaque.

Havia algumas missões religiosas que tam

bém prestavam cuidados medicos aos lndios, como o Hospital

rios presbiterianos, e as lanchas dos adventistas no

aplicações e, na medida das disponibilidades

de Administração e de Asslstência, de Estudos e

o Superintendente ou Secretãrlo-Geral e os Delegados.

Araguaia. Entretanto, algumas dessas missões preocupavam

se apenas com a catequese. A FUNAI se insurgiu contra isso

e houve algumas insatisfações, ate que os religiosos resol

veram também preocupar-se com a saude dos indios e respel

tar os seus constumes e instituições tribals.

A FUNAI começou a assinar alguns convênios

com hospitais, como o do Põnfigo Foliãceo, em Campo Grande,

para assistencia as populações indlgenas.

E, na sua primeira administração, eram sa

tisfatõrias as relações da Fundação com as missões rellgi~

sas, catõlicas e protestante.

Quando, depois da aprovação dos'Estatutos,

a FUNAI preparava o Regimento disciplinador da sua organi

zação interna indiquei, num rãpido organograma, o que me

parecia servir como seu melhor modelo administrativo.

Era uma organização departamental, no que

tange ao aspecto tecnico, e descentralizada,'para maior

autonomia das delegacias regionais.
Os Departamentos de Propriedade Indigena,

C~nselho Curador, havendo, ainda, prestação de contas, correr-se das Forças Armadas naqueles locais malS dista!!

tes do Brasil. Pois bem, hoje dlz-se que o maior prejuizopela FUNAI, ao Ministério do Interior e ao Tribunal

Contas.

de

que se fez a FUNAI foi entregã-la aos militares, quando.
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o meu entendimento particular no sentido das ações dos re

considerado como representante da nossa raça. Creio, Sr.

Presidente, que enquanto fui Ministro do Interior, a FU-

que eles compreendam que devem somar suas ações à das au

toridades governamentais. As divergências porventura exi~

tentes deverão ser discutidas para se chegar a um termo

comum. Nunca aproveitar essas di~ergências para ataques

indiscriminados de uns contra os outros. Os direitos dos

indios e um fato inegãvel. Nenhum deles pode deixar deser

tei algumas missões religlosas, das quais guardei e gua~

do ótima impressão. Julgo que hâ realmente uma incompree.!!.

são de parte a parte entre o trabalho dos religiosos e a

execução da politica traçada pela FUNAI, nas ambas entid~

des muito têm feito pelos nossos indios e muito podem fa

zer, se bem compreendidas e entendidas. O melhor depoime.!!.

to, neste sentido,talvez possa ser prestado pelo General

de-Exercito Rodrigo Otãvio Jordão Ramos, que considero um

dos mais eminentes brasileiros vivos, co~hecedor profundo

dos grandes problemas nacionais e que na Amazônia visitou

um a um todos os trabalhos das missões lã 10calizadas.Mas

vi s1

desde

sionãrios a favor dos nossos indios. Neste sentido

ligiosos a favor dos indios e bastante favorãvel,

primeiro, não foi entregue aos militares e, segundo, eles

foram chamados a apoiar a Fundação. Em cada missão recebi

da pelo General Cirto de Andrade Ninô - e, acredito, pelos

outros que o sucederam - vê-se, atraves dos relatórios 7 o

cuidado com que ele se houve na eKecução da sua missão.

Reservas indigenas. Como eu as compreendia.

Quando instalei a Fundação, disse: - "Estou convencido de

que a providência maior para efetivação dessa garantia

constitucional e para o adequado encaminhamento da ação em

favor do silvicola reside essenclalmente na constituição

de reservas indigenas". As medidas governamentais se en-

fixar a demarcatõria das ãreas indigenas. Somente em ãreas

constituidas em reservas pode~ão ser aplicadas, são os

principias da politica indigenista, adotadas oficialmente

quer por efeito ~a legislação em vigor quer em virtude de

caminham nesse sentido. Ainda recentemente o Presidente ~

ta e Siva baixou decreto que cria o Parque Nacional indI

gena no Tumucumaque, sob administração da Fundação Nacio

nal do Indio. O Parque Nacional do Xingu, de onde acabo de

voltar, pode ser oferecido como modelo de reserva indige

na. Outros serão criados, na medida em que concluidos os

estudos em curso no âmbito do Poder Executivo tendentes a

compromissos internacionais, com a Convenção de Genebra, NAI cumpriu com sua missão, totalmente prestigiada por

D papel das missões religiosas: Não sou

contra nem considero sem valor a ação dos religiosos mis-

e suas crenças, aniquila sua estrutura social. A concentr~

ção e seleção de esforços, a ação metódica e prudente pe~

mitirã que as tribos evoluam econômica e socialmente no sen

tido de sua integração na comunidade nacional, a salvo de

promulgada por Decreto de 14 de julho de 1966. Ai serã po~

sivel preservar o equilibrio biológico e cultural do indio,

resguardar a vida e a plenitude dos seus costumes e trad1

ções, defendê-lo dos contatos malsãos e das influências n~

fastas, que põem em perigo sua saude, danifica seu estilo

que a meta,ainda que remota, e um sadio indigenista, e de

propiciar ao silvicola as condições melhores para se inte

grarem como elementos vãlidos e úteis na sociedade brasi

leira. Não creio no indigenista que pretende manter o indi

gena perpetuamente no seu estado atual, que pretenda tran~

formã-lo em curiosidade de museu, modelo de primitivismo,

materla prima de deleite de etnólogos ou antropólogos. Es
se indigenismo nega o sentimento universal dos valores hu

manos e o conteudo positivo das conquistas da humanidade

vãlidos, deseJãveis para todos os homens. Creio,portanto,

no indigenismo que, com cautela e respeito, 'pela persua

são e pelo exemplo, guardadas as caracteristicas tribais,

ensine e eduque, transmita os bens de nossa cultura e pr~

porcione aos silvicolas os elementos indispensãveis para

o seu desenvolvimento têcnico, econômico e social,de modo

a tornã-los fatores positivos da vida nacional.Somente as

sim poderemos sal vã-los para eles mesmos, salvando-os p~

ra o Brasil.

mim, e jamais interferi em sua administração interna nem

lhe neguei provfdências ao meu alcance. ~ este, Sr. Pres!

dente, Srs. Deputados, o meu depoimento, tendo a salien

tar que na minha gestão no Ministerio do Interior comand~

va mais de 20 órgãos vinculados ou subordinados e tudo

fiz para acertar com todos eles. Muito obrigado.'

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

vaes) - Meus cumprimentos ao General Afonso Augusto Albu

querque Lima pelo depoimento que acaba de prestar e que,

sem duvida alguma, tem alto significado histórico, porque '

S.Exa., conforme mesmo declara, foi quem não apenas de11

neou o papel da FUNAI, mas quem a instalou, nomeou seus

primeiros dirigentes e quem, afinal, respondeu pelo seu

comportamento inicial. O General deixou o Ministêrio do

Interior no começo de 1969, mas quando ele deixou o Mini~

teria jã deixou a FUNAI em pleno funcionamento, como aqui

foi exposto. Agora o General e o primeiro a concordar que

o assunto e extremamente polêmico e oferece ângulos con

trastantes de observação. Antes de começar a segunda pa~

te dos nossos trabalhos, que se refere às indagações dos

Srs. Deputados, não posso deixar de louvar S.Exa. pela m!

ticulosidade com que descreveu a palavra ao ilustre Rela

tor desta Comissão, Deputado Ubaldo Corrêa, para saber se

S.Exa. tem indagações a formular ao ilustre Depoente.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Sr. Presidente, gostaria, usando do direito que o Regime.!!.

to me faculta, de deixar para formular minhas indagações

posteriormente às dos Srs. Deputados.

dizermudanças bruscas no processo de aculturação. Devo
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.0 SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - V.Exa., por cert, fará por escrito, então, ao Ge

neral.

o SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Não, eu as farei ainda nesta sessão de hoje.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) Pois não: Deferido o pedido do Relator, tem a p~

lavra o ilustre Deputadp João Pedro de Carvalho Neto, pri

meiro inscrito.

o SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Sr. Preside~

te, General Albuquerque Lima, ouvi atentamente a exposi

ção feita por V.Exa., que tantos esclarecimentos traz a

esta CPI, e gostaria de fazer algumas indagações, fazendo

também afirmação de que, como V.Exa., não aceito as acus~

ções feitas ã atuação das Forças Armadas, e ainda mais re

centemente,·ã atuação da FAB. Acredito no trabalho patri~

tico e de colaboração eficiente prestado pelos militares

e por todos aqueles que se dedicam ao trabalho junto aos

indios. Essa colaboração tem sido dada pelos militares de

forma patrlótica e desinteressada. Recentemente tivemos

conhecimento nesta Comissão e através da imprensa, de at~

ques injustos feitos, principalmente, ã FAB. General Al

buquerque Lima, gostaria de indagar, inicialmente, a V.

Exa. a respeito de um dos assuntos que tem sido objeto de

debate nesta Comissão, que se refere ao regime de tutela

em que é mantido o indio. Considerar o indio como menor é

aS6urlto que tem sido muito comentado, e gostaria de saber

de V.Exa. se, no seu entendimento, deve ser mantido o r~

gime de tutela.

conseguir, pela sua determinação, que eu desse uma pala

vra que ia tomar providências naquele sentido, como tomei.

No Xingu, a mesma coisa. Entrei no Parque do Xingu, e a

vida lã é diferente. Os indios são todos nus, e não tem

nada de mais, pois é coisa natural. E eles me cercaram de

forma singular, tendo a frente um deles que conhecia bem

a nossa lingua junto aos irmãos Villas Boas, que serviam

de intérpretes, fazendo tudo para que eu conseguisse in

cluir dentro do Parque do Xingu uma lagoa, que era o gran

de sonho da vida de todos eles. Tomei nota e quando che

guei a Brasilia fui ao Presidente Costa e Silva e expll

quei que o Parque Nacional do Xingu era limitado por um

paralelo, que não me lembro mais, e que se esse paralelo

fosse dois graus acima essa lagoa estaria compreendida

dentro-da reserva indigena. Já que era uma lagoa que dela

ninguém ainda tinha se aproveitado e que correspondia ao

habitat do indio, tendo em vista a caça e a pesca,sobret~

do. Achei justo. O Presidente Costa e S,lva autorizou e,

realmente, apenas um decreto muito simples foi elaborado

o meu Ministério, com menos de uma semana, ampliando o

Parque do Xingu de mais dos graus no paralelo tal,que ali

incluia a lagoa. Esses são os esclarecimentos que posso

dar a respeito da conduta dos indios e da sua determina

ção, porque não são mais crianças para não saber o que

querem. Nós temos que levar a eles maiores conhecimentos,

maior tecnologia no trato da terra, para encaminhá-los no

bom sentido. Mas mantê-los, preservá-los e servir deles

para mostrá-los aos turistas e a certos etnólogos que qU~

rem viver disso, também não.

Transportes.

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquer

que Lima) - Bom, isso deve ter sido posteriormente ã mi

nha saida. Seria até uma leviandade eu dizer sim ou não.

Não tenho certeza disso. Não posso responder porque real

mente eu passei muito tempo ã frente do Ministêrio, como

declarei aqui, e eSSeS fatos devem ter sido posteriores.

O SR. DEPUTADO JO~D PEDRO - Muito grato

péla resposta. Gostaria de fazer a indagação seguinte:quan

to ao Parque N~cional do Xingu, sabemos que foi atraves

sado pela BR-08~. Gostaria de saber se essa medida foi ~

certada entre o Ministério do Interior e o Ministério dos

deO SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Gostaria

Quando eu visitei o Xingu, durante o nosso tempo, nunca

houve problema nem em relação ao Xingu, nem em relação

ãs missões. Não sofremos nenhum problema, não sei se pelo

o pouco tempo que nós lã passamos. Mas não tivemos maio

res problemas nessas ãreas com os indlos.

as flechas e tudo o mais. Quer dizer, a gente não pode ter

sobre o indio uma noção exata e nem conhecer a reação de

le. Mas temos que educã-lo, sim; adaptã-lo a nossa vida.

tambem. Deixã-lo sozinno com as doenças, como nôs vimos,

o SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquer 

que Lima) - Discordo também desse regime de tutela. Acho

que devemos levar ao indio todas as condições para que

ele possa viver a sua vida, de acordo ~om sua indole. Os

indios não precisam ser considerados menores. Realmente,é

um fato que não estã correto também no meu modo de enten

der. Mas muito se tem feito para evitar isso, porque real

mente as reações dos indios são muito dispares. A gente

não sabe como é que eles reagem a determinadas coisas. Hã

casos passados com oficiais nossos, por exemplo, que esti

veram ceréados por indios. Quando estavam para ser flech~

dos por eles, eis que eles estavam ã espera de que os ofi

ciais acabassem de comer alguma coisa, para então negarem

o resto da comida dos oficiais. E todos eles armados com

para executar alguma tarefa, mas recebiam auxilio, medic~

saber, nobre Depoente, se ã época em que V.Exa. esteve ã

frente do Ministério, as missões religlosas recebiam veL

isso nunca. Agora, não quer dizer que todos eles sejam

tratados como crianças eternamente, porque não são. Incl~

sive, os mais esclarecidos sabem querer. Estive numa mis

são e encontrei um indio determinado, que se pregou a meu

lado durante todo o dia em que eu passei lã. E fic~va só

falando sobre a posse da terra dos seus antepassados até

bas da FUNAI.

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto

que Lima) - Não, verbas em dinheiro sô se se

Albuquer

precisasse
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mentos, como nos mandamos depois da minha visita ã missão

Merure e outras. Sentimos que eles estavam carentes de m~

dicamentos. Então realmente nós fornecemos, tendo mandado

ti cada a espolração e ate o genocidio sistemático da pop~

laçio indigena". Quer dizer, isso dito li em Genebra por

um sujeito, que não sei o nome, que se diz etnólogo, que

todas, no meio daquela floresta toda,ninguem sabia o tam~

nho que tinha. Entio e um problema dificil. Temos que nos

avião levando uma quantidade imensa de medicamentos. E,se

eles precisassem, nas suas ações missio-irias, de recur

sos, eu também os daria. Como comprovação disso, o Gen.

Cirto de Andrade Ninô, nas suas missões, também procurava

Sr. Presidente esti toda a politica traçada; ela foi çri~

da para isso. E o assunto foi discutido com etnólogos,com

homens serios e não como aqueles, como disse, que recent~

mente declarou o seguinte no jornal, falando sobre os in

dios: "Na America Latina os indios puros seriam cinco mi

lhões contra cerca de 100 milhões, que existiam quando da

chegada dos conqulstadores; contudo, certas povoações se

queixam da falta de proteçio de seus direitos e em algu

mas zonas, como a Amazônla braslleira, estaria sendo pr~

?tender a todas essas coisas, e pedia ou levava recursos,

não particularmente, devo dizer, mas teria autoridade p~

ra isso. Essa parte a que me referi, desses choques entre

os indios, eles nada mais são do que uma defesa contra as

invasões de suas terras; ninguém pode negar eles existem.

Agora, compete à Fundação delimitar essas ireas e não peL

mitir isso, inclusive apelando ppra a Policia Federal, c~

mo nós sempre apelamos, ate para o Exercito, virias vezes.

Aqui estão citados nestes relatórios todos os apelos fei

tos às longinquas regiões do Brasil por uma Companhia do

Exercito para evitar justamente que o garimpeiro invadi~

se as terras dos indios, etc., e o que se podia fazer.

O

no

Parã,

nio tem a mini ma noção do que se estã passando aqui

do. Nas vãrias oportunidades em que estivemos juntos, ao

Albuquerque Lima, fazem-no credor de nossa confiança.

O SR. PRESIDENTE (Oeputado Israel Dias No

vaes) - Meus cumprimentos ao Deputado João Pedro de Car

valho Neto pelo brilho da sua intervenção. Indago do Sr.

Relator sobre se deseja formular indagações ao Depoente.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Correa)

conhecia a atuação do General Albuquerque Lima na direção

do Minlsterio do Interior. O que ele acaba de dizer,incl~

sive da atenção que dava naquela ocasião o Superintenden

te da SUDAM, Sr. João Walter, eu posso aqul testemunhar,

pois naquela ocasião era Deputado Estadual e integrava a

Comissão de Terras da Assembleia Legislativa do meu Esta

Superintendente João Walter ele sempre demonstrava o peI.

feito conhecimento, sempre fazendo referencia incluSlve a

nosso Presidente não exagerou ao dizer o que devia o Bra

sil ã atuação de V.Exa. quando ã frente do Minlsterio do

Interior. Queremos aqui endossar as palavras do Preslde~

te, testemunhando realmente, como tivemos oportunidade de

dizer, que f 01 principalmente para a regiao da Amazonia ,

que eu represento nesta Casa, a atuação de V.Sa. ã frente

memorandos, a ordens expressas que recebia do General Al

buquerque Lima como seu superior, exigindo fiscalização

às vezes in loco de situações que tomava conhecimento no

Mlnisterlo do Interior. Essa atuação que eu jã conhecla n~

quela ocasião do General Albuquerque Llma, agora com este

depoimento claro, procurando mostrar que muita coisa pr~

cisa de se fazer pelo indio, mas que e propósito de todos

fazer, sem demagogla, sem exploraçao, realmente, General

ende; eu, como representante do povo do Estado do

Brasil. Esti dito aqui na "Tribuna da Imprensa" de anteon

tem. Acho que o Governo deve dar toda a força ã FUNAI - o

que acredito esteja fazendo - para qur ela cumpra com to

das as suas obrigações especificas. Ai o problema estarã

resolvido. Ninguem tem nada contra o indio, que sofre in

vasões, que a .civilização avança pelo interior, então,mais

uma vez eu digo: a limitação das reservas, não com aquela

amplidão, mas dentro de limites do razoiveis, cabe ã FU

NAI fazer, separando o que a civillzação avança daquelas

propriedades que devem ser do indio. Isso deve fazer.

O SR. DEPUTADO JOAO PEDRO - Agradeço mUlto

ao nobre Depoente, General Albuquerque Lima e estou sati~

feito. Muito obrigado.

Srs. Presidente, Srs. Deputados, llustre General AlbuqueI.

que Lima, como relator não tenho nenhuma indagação a fOL

mular. O depolmento prestado pelo General Albuquerque Li

ma foi realmente muito claro, longe daqueles outros onde

se procura apenas a demagogla ou uma publicidade fãcll. O

General foi realmente conciso, claro, o que nio me supre-

o

criada

ãrvores

Finalmente,O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO -

para isso. Ai neste discurso de posse que deixei com

convencer disso. Agora, cabe a quem? A FUNAI foi

minhas terras". Aquelas terras no meio daquelas

Sr. Ministro, gostaria de indagar de V.Exa. para, inclusi

ve, constar dos nossos Anais, qual a sugestio que V. Exa.

faz para a completa integração das populações indigenas ?

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto AlbuqueL

que Llma) - Isso estã no meu discurso. r que a fUNAI cum

pra com todo aquilo que a ela compete cumprir. Se ela cum
prir com a sua obrigaçio, e que acredito seja o papel" de

la, eu acho que se chegari a um final feliz para os nos

sos indios. Agora, e ficil, porque hi uma comunidade indl

gena escondida aqui, outra lã; e muito dificil. E sobret~

do o problema da delimitação das ireas e dificilimo.E õio

e só da FUNAI, ate do homem civilizado, que vai com proj~

tos da SUDAM limitar as terras que eles julgam deles e d~

pois serem fisca1izados pela SUDAM, e dificil. O Superin

tendente do meu tempo, da SUDAM, João Walter, que era mui

to rigoroso, inolusive sofreu em São Paulo uma serie de

injustiças por causa desse rigor, ia com o empresirio fi~

calizar as terras, Ia de avião, porque nio havia estradas,

e o empresãrio li de cima mostrava dizendo: "Aqui sio as
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o SR. PRESIOENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Meus cumprimentos ao Relator pelas palavras qpe ~

caba de pronunciar. Não havendo mais ninguem inscrito,so~

sulto de novo ao Plenãrio sobre se algum Deputado perte~

do Ministerio do Interior. Meus parabens, inclusive pela

preocupação revelada agora pelos documentos 'confidenciais

que passou ãs mãos da Presidência desta Comissão, que re

flete a preocupação constante de V.Sa. com o problema in

digena no Brasil.

(Pausa.) Não havendo ninguem que queira se inscrever, p~

ço ao ilustre Vice-Presidente, Deputado Lauro Rodrigues,

bril hante Deputado pelo Ri o Grande do Sul, para que assu

ma os trabalhos de maneira a poder eu, por minha vez, fo~

mular algumas indagações de menor importancia ao Sr. Gene

ra1.

dio, e havia a invasão, que tambem, em termos de progres

so, ê irrecusãvel. Então, a prlmeira fase seria simboliz~

da na figura de Rondon. Depois veio o SPI, Servlço de Pr~

teção aos Indios, que V.Exa. mesmo reconheceu que, com o

tempo, se tornou uma instituição polemica, muito acusada.

E V.Exa., dentro do seu alto criterio, houve por bem, an

tes de substitui-la ou extingui-la, pro~eder a um inquêri

acusações,to rigoroso para ver a procedência ou não das

que chegavam a ser internacionais. V.Exa. então cuidou do

SPI e houve por bem substitui-lo, danto-lhe uma nova org~

nicidade de maneira a melhor habilitar o Governo no trato

com o problema indigena. Dai nasceu ~ Fundação Nacional do

Indio, a FUNAI, criada, imaginada e instaladas na sua admi

nistraçao de Ministro do Interior. Dai a sua presença nes

ta manha, porque V.Exa. historicamente, em materia de in

dio, ê muito importante, quer dizer, V.Exa. então deu aqu~

or·a 1mente.cente ou não da Comissão deseja inscrever-se

(ASSUME A PRESIDENCIA O SR. DEPUTADO LAURO le passo que naqHele momento era o mais acertado, não hâ

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES - Sr. Ge

RODRIGUES)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Lauro Rodrigues)

que não tive neste período todo motivo algum para mudar
de juizo a seu respeito. Então, nao receba V.Exa. como re

bras il ei ro

delineadas,

era a FUNAI, isso em 1 968. Como V.Exa. e um

duvida alguma. V.Exa. transformou um órgão - digamos as·

sim - no minimo viciado pelo tempo e pela sua falta de es

trutura, definida, num órgão estruturalmente definido, que

a FUNAI, que mantêm as estruturas por V.Exa.

atento aos problemas - V.Exa. nao prestava atenção aos prE.

blemas brasileiros só no tempo de Ministro,ao cpntrãrio,t~

nho a impressão de que V.Exa. e um brasileiro permanente

mente alarmado - naturalmente acompanhou a sucessão de fa

tos que marcaram a politica indigenista depois do seu ge~

to de criação da FUNAI. E sabe que a politica indigenista

brasileira e objeto de çuriosidade internacional. Volta e

meia o governo brasileiro e a FUNAI especialmente, que e o

seu braço indigenista, são acusados inclusive de genocidio,

de permitir genocidio, e nesse caso seria o genocidio por

omissão. Quero perguntar a V.Exa., jã que se considera que

ao

um

lm-

para

sorte

pos perante o Plenãrio da Câmara dos Deputados, fUl

dos seus indagadores a repito aqui a extraordinãria

com as possibilidades presidenclais de V.Exa. De

- Prossigamos nos trabalhos desta CPI quando entrego

Presidente, Deputado Israel Dias Novaes, a palavra

que questione S.Exa. o General Albuquerque Lima.

pressão que V.Exa. deixou ã Casa. Nós, que sempre tlmbra

mos em manter uma independência, que deve ser inerente â

condição de Parlamentar, passamos a simpatizar inclusive

neral Afonso Augusto Albuquerque Lima, e com todo o ·res

peito que me dirijo a V.Exa.Hã dez anos, quando V.Exa. de

ela atribuidas, se a experiência e vãlida ou se convem pe~

paro ou mesmo como descortezia algumas das perguntas que

visam apenas elucidar a verdade. Esta e a função deste ó~

ainda e capaz de arcar com as altas responsabilidades a

nho das funçoes e fundamental, e nisso V.Exa. e mestre.De

gão parlamentar. V.Exa. sabe que o zelo no bom desemp~ sar-se agora numa reestruturação da FUNAI no sentido

ajustã-la âs determinações da experiêncla?

de

imitar o General Albuquerquer'Lima no seu z~lo pela causa

pubnca. Sr. General, em primeiro lugar, quero dizer que

V.Exa. trouxe um inestimãvel depoimento histórico.V. Exa.

contou a histó~ia da' politica indigenista no Brasil. Essa

história poderia ter - digamos - tres etapas: promeiro, a

sorte que nós timbramos, os Deputados desta geração, em O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquer

que lima) - A minha opinião e a de_ que a FUNAI tem todos

os elementos para prosseguir na sua açao. Depende dos ho

mens que executam essa politica. Nao vejo outromotivo,não

acredito que ela tenha-se despreocupado, não hã motivo p~

ra·isso. r uma questão, digamos assim, de administraçao .

figura do General Rondon, que muitos como eu consideram Pode falhar aqui, pode falhar acolã. Eu francamente não

um homem que descobriu a necessidade de se tratar do in-

dio como pessoa. Ainda hã poucos dias, provendo ã leitu.

ra de um livro de uma sociõloga paulista, li que os pró

prios cangaceiros foram inventados no Nordeste pelos pri-

tenho mais acompanhado muito de perto essa politica indi

genista. Os fatos brasileiros da poJitica naclonal dos

mais profundos, esses eu ainda os acompanho com muito ar

dor e interesse e sempre que possivel darei a minha opi-

porque havia o indio, era irrecusãvel a existencia do in

meiros invasores empresarials, no sentido de alljarem os

in!iios e atê exterminã-los. Esta foi a função histónca do

primeiro cangaceiro. E depois disso houve mesmo - digamos

especifico e particular do indio, devo dizer que realme~

te não tenho acompanhado o desenvolvimento da Fundação.S~

ria ate leviandad~ minha dizer que ela ~stã errada ou cer

ta nesse sentido.

asslm - uma politica que considerava o indio um es torvo,

nião quando se fizer necessãria. Mas quanto a esse fa to
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o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Gene o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas

ral, imagine V.Exa. ate que no Governo Costa e Silva, de

que V.Exa. foi sem duvida a person~lidade mais proemine~

te, havia um sentido, uma política' - digamos assim -desen

volvimentista do Pais. Não podemos ainda julgar a revolu

ção de 1 964 porque nos faltam perspectivas histôricas; a

histõria exige uma distãncia para observação do fenomeno,

e essa distância nôs ainda não a temos. Mas a partir do

Governo Medici, quando nõs tivemos a capitanear a politi

ca econômica do Brasil o Ministro Delfln Neto, estabele-

a politica superior e que pode mudar de maneira a ela mu

dar de função tambem.

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - Eu tenho a impressão de que a politica superior ê

a mesma nesse sentido. O modo de executã-la e que difere.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Vaja

bem V.Exa. que o indio antigamente era uma preocupação s~

bre se seria aculturado e como, sobre se seria assimilado

e como

mentista. ~ posterior, então, à sua presença no Gove~

no. Essa politica desenvolvimentista implicava na mo

bilização geral do Pais e no preenchimento dos chama

dos espaços vazios. Então, vieram os incentivos fi~

cais, que ipclusive levavam os empresãrios, na sua g~

neralidade, por força das benesses fiscais, a ocup~

rem os ~spaços vazios, e o indio era um estorvo. Bem,

isso foi o primeiro caso. A politica desenvolvimenti~

1, veja bem V.Exa., esbarrava com a maior antiguida

de possivel, que era o indio. Entao a política' mode~

nissima do desenvolvimento, do trator, do avião a j~

to, esbarrava com o indio na idade da pedra polida,

que e a idade em que a maioria dos indios ainda estão

Então ai e que houve a colisão. No seu tempo ainda

nao havia a colisão. No seu tempo havia a deturpaçao,

mas a colisão processou-se depois. Então ai e que qu.!:,

ro que V.Exa. reconheça comigo a necessidade de uma ~

tualização da politica indigenista brasileira, não é

isto? Porque o fenQmeno e novo.

ceu-se então, a todo o vapor, a politica desenvolvi. O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - Ainda hoje.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - ... s~

bre se seria integrado e como. São expressoes por que ho

je os etnõlogos e os antropõlogos discutem até a defini

ção do que seria assimilação, o- que seria aculturaçao, o

que seria integraçao. Imagine V.Exa. que hã um atordiamen

to nessa politica, porque o desenvolvimentismo tornou o

problema agudo, quando no seu tempo o problema era mais ou

menos estãtico. D~ sorte que agora nõs estamos justamente

procurando ajustar a lei ã situação. Não hã duvida de que

o indio estã sendo empurrado. Hã pouco tempo esteve no meu

gabinete um chefe indigena, que me disse: "Olhe bem para

mim, antes que eu desapareça". Ai, eu perguntei: Mas voce

é bruxo? Ai ele disse assim: "Não, é que eu não vou resis

tir muito tempo. Estão abrindo uma estrada lã na minha ã

rea". Estao abrindo uma estrada numa reserva indigena. E

V.Exa. disse muito bem que convinha, onde houvesse o indio,

ser ele conservado. Mas esse é o pensamento generoso do e~

tadista, não e o pensamento ganancioso do empr~sãrio. O em

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - Através da Fundação.

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - De pleno acordo. Mas isso cabe ã Fundação, es

tã dentro dessa ...

nos seus valores? O que ele quer é usar a terra que ele a~

quiriu, frequentemente com desonestidade, como se estã ve~

do na Comissão de politica Fundiãria. E outra coisa, a FU

NAI é acusada - e quero repetir a V.Exa., que e um br~si

leiro tão preocupado com os problemas superiores do Pais

que às vezes essa minunicas lhe fogem - de, em determina

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -

ria ao Governo, não e?

Cabe

presãrio lã quer saber se o indio precisa ser

das épocas, ter fornecido certidões negativas de

preservado

exi s tên

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Sei. A

Fundação é um ôrgao executivo do Governo, mas a poli

tica superior é determinada pelo Governo.

O SR. DEPOENTE (Afono AU9usto Albuquerque

Lima) - Exatamente. Sim, mas dentro da politica que ainda

estã em vigor dentro da Fundação, cabe a ela sugerir e to

mar as providencias necessãrias, inclusive apelar para a

Policia Federal para a manutençao disso, daquilo e aqui.

lo outro. Entao, não é uma questao de atualização, diga

mos assim. ~ questao de compreender o problema, como V.

Exa. apresentou' realmente a realidade brasileira atual.

Mas ela estã atuâlizada dentro dos principios politicos

traçados por ela. Ela tem que cumprir a sua missão.E isso

ela pode cumprir.

cia de indios, para que a terra fosse usado pelo empresi

rio. Então, o empresãrio ocupava a terra e depois se veri

ficava que a certidão era errada, porque havia indios. En

tão, aqueles indios passavam a ser problema para o empresi

rio, isto e, para botã-los para fora. vê V.Exa. como a

coisa se complica. Mas hã um mundo novo depois da sua ges

tão. Quer dizer, historicamente V.Exa. nem imagina a impo~

tância que tem o seu depoimento para esta Comissão;mas m~

dernamente, depois da sua presença, nasceram as polêmicas

mais agudas. Por exemplo, nasceu o CIMI. O CIMI é um or

gão das missões. Mas quando se pensa que o CIMI Ainda

hã poucos dias esteve aqui o fundador do CIMI e disse que

fundou o CIMI, mas depois saiu do CIMI porque achou que os

rumos tomados pela organização não eram os sonhados por e-

le. Bem, então temos o CIMI em luta com a FUNAI, porque e~
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quanto a FUNAI visa, digamos assim, a executar a política tava no plano de V.Exa., foi redigido por um jurista do

Rio de Janeiro que nunca deve ter visto um índio vivo. E

esse Estatuto então esbarra nessa primeira afirmativa de

V. Exa.: que o indio não pode ser tratado mais como menor

impribere.

re-

Então

Igr~

Igreja

do governo branco, em relação aos índios, o GIMI, que

presenta hoje a Igreja moderníssima, o sentimento da

ja dos nossos dias e que contraria o sentimento da

de 10 anos atrás, esse GIMI quer encarnar o indio.

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Alququerque

Lima) - Eu li, tenho-o aqui.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - •.. p~

b1icou um tõpico' vio1entissimo, em que formulava graves r~

paros ao depoimento dele como representante do GIMI nesta

Casa, mas chegava ã perfeição de dizer a seguinte:O Brasil

não pode, infelizmente, sacrificar a seu progresso por ca~

sa de cento e poucos mil índias". Veja V.Exa. que quando

este País foi descoberta nõs calculamos que havia aqui 5

fica na posição do indio. E o Governo não pode deixar de

representar o elemento branco majoritário. De sorte que há

um choque entre o GIMI, que está por sua vez minado de di

vergências, e a FUNAI .. ,

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuqüerque

Lima) - Eu sei disso.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - •.. que

também não executa uma politica firme, porque infelizmente

é influenciada pelos acontecimentos de cada dia. Eu pens~

va, por exemplo, que houvesse uma luta entre GIMI e FUNAI.

Em primeiro lugar, está o GIMI dividido. E além do GIMI,há

missões religiosas catõlicas que se opõem ao GIMI.Ainda há

poucos dias o ilustre Padre Antonio Iasi Junior, que e S~

cretário Geral do GIMI, acusava o fundador do GIMI, que é

salesiano, de proibir o ingresso dele nas mtssões entre

gues aos sa1esianos. vê V.Exa. a complexidade da assunta.

E na prõpria FUNAI, as antropõlogos pertencentes ã FUNAI

também divergem sobre essas conceituações. O "Estado de

São Paulo·, comentando o depoimento do Revmo. Padre,

sei se V. Exa. o leu •.•

não

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - Eu acho também.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Não p~

de. De sorte que vê V.Exa. que o Estatúto do Indio tem que

ser revisto. Agora, onde e que entramos em outra dificuld~

de? Sou de São Paulo. Quer dizer, a minha familiaridade com

o assunto e minima. Então, estou-me desdobrando, em compa-

nhia de Parl§mentares como o Deputado Dias Menezes, Deput~

do João Pedro, Deputado Lauro Rodrigues e o ilustre Rela

tor, para ver se nos assenhoreamos da problemática indige

na. E para isto temos tido contatos com antropólogos e et

nõ10gos. Ainda agora eu estabeleci um convivio mais acerc~

do com um etnõ10go que tem por V.Exa. a ~aior das admira

ções, que e o etnõ10go Egon Ghaden, de São Paulo. Este, ~

pesar do nome, é brasileiro e conhece muito bem a prob1emi

tica indígena. Eu lhe perguntei então sobre se valia ã p~

na rever o Estatuto do Indio. Ele disse: "Rever pod~, mas

é a lei mais dificíl de ser feita, porque os indios não têm

nive1 em matéria de civilização. Há indio totalmente selv~

gem e ignorado, como jã há indio quase acu1turado·. Então,

legislar para um mundo diverso como esse é difici1imo. Os

antropõ10gos não estão de acordo em nada. Portanto, não é

espantoso "que a Igreja e a FUNAI também se peguem.como a-..

se pegado. Essa idéia sua de aproximar os dois. a Igreja e

os missionários da FUNAI me parece perfeita e foi defendi

da aqui, inclusive sustentada pelo Padre Iasi. O Padre Ia

si aceitou a tese de uma política que aproximasse esses Õ!

gãos em divergência. O que existe, General, é que enquanto

os õrgãos divergem, os antropõ10gos brigam. o Governo exi

quando se abre uma estrada .•• O Padre Iasi teve aqui uma i

milhões de indios. Então, agora nõs estamos reduzidos

cento e poucos mil, acossados, porque o progresso vai

a

em

ta, a indio está perecendo. Porque basta ver o seguinte:

qual obedece o Estatuto do Indio. Estatuto do !ndio,que ei

o Estatuto do !ndio, que conserva a condição de menor e t~

te1ado do indio. Quer dizer, são os menores, os debeis e

os si1vico1as, de àcordo com o art. 69 do Gódigo Givi1, ao

purrando o indio, vai empurrando. E outra coisa, imagine~

Exa. o índio precisava ter a sua constituição. E eu deduzi

do seu depoimento. mais de sugestões do que afirmativas,

que V.Exa. considerava não apenas necessário estruturar a

FUNAI, que na época foi magistralmente estruturada. não há

duvida nenhuma, tambám necessário definir os direitos dos

indígenas. Eu deduzi aqui. Mas essa definição dos direitos

indigenas se concretizou em 1971, quando foi elaborado o

Estatuto do Indio, já por V.Exa. previsto o defendido.

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

LIMA) - Defendido, mas foi feito posteriormente ••.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Post~

Marte.

demagem muito infeliz outro dia, que provocou uma onda

protesto e mal estar pelo País todo, inclusive pelo Estado

de são Paulo, quando ele comparou a FUNAI ao Esquadrão da
I

O SR. DEPOENTE (Afono Augusto Albuquerque

Lima) - Exatamente. Eu também a repeli violentamente.

o SR. DEPUTADO ISRAE~ DIAS NOVAES - Repe

liu. Eu es'tou citando isso não era para deixar mal o Rev~

rendissi~o Padre Iasi, mas aRenas para dizer que esta Co

missão não omite nada. Nõs vamos diretam~nte aos fatos.E1e

disse que a FUNAI correspondia hoje ao Esquadrão da Morte.

Mas por que? Porque ele disse que o Esquadrão da Morte tem

por sistema de trabalho a retirada dos de1inqUentes dos cãr

ceres para levá-los às estradas e executá-los. E lã então

eles aparecem devidamente mortos e são chamados "presun

tos". vê V.Exa. o sarcasmo com que se tratam. Afinal. a

pessoa humana i feita i imagem e semelhança de Deus. Quer

então971 se publicou. Bem, agora existeriormente. Em
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O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

dizer, o delinqUente, queira~se ou não se queira e uma pe~

soa humana. E diz o Padre Iasi: "E a FUNAI traz os 'ndios

Lima) - De pleno acordo. Quero dizer apenas, Sr. Deputado,

que eu acho que tudo pode ser consertado.

para a beira das estradas recem-abertas e ali eles parecem

ã mIngua". Então haveria uma integração deles, dos 'ndios,

com quem? Com o branco periferico. Mas o branco periferic~

Mas o branco periferico, por sua vez, não ê ass imiJ ado. t
um branco marginàl. Então, cria-se uma terceira classe de

marginais, do branco marginalizado com o 'ndio, que parte

para a mesma margem. Flca tambem. Ve V.Exa. como depois da

sua sarda o problema evoluiu e se agravou.

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - Acho que seria um desastre total, porque o Minist!

rio do Interior não só tem a missão de desenvolvimento,que

lhe cabe especificamente. Então, V.Exa. mesmo jã estabel!

ceu uma ligaçã~ entre o desenvolvimento e a ocupação do

territõrio que c~be ao Ministerio do Interior também. E a

questão ind'ge~a que cabe ao mesmo Ministério. Então, real

mente o Msnistério do Interior, a meu ver, é o único indi

cado para dominar esse setor.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Agora

apropriado o deslocamento da FUNAI, ou melhor, da problem!

tica ind'gena do Ministerio do Interior, por exemplo, para

o Ministerio que seria onde estã hoje a Sub-secretaria de

Planejamento?

Maso SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -

desde que seja revisto.

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - O que não se pode admitlr são acusações violentas

contra instituições, que desmoralizam ainda mais a insti

tuição. Essa não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O que

ê que atinei com o Ministério a que eu queria referir- me.

V.Exa. suscita riqueza tão grande de ideias que até as COE

fundimos. Outro dia sugeri aqui o Ministério da Previdên

cia, que foi formado também posteriormente, se não me eng~

no, hoje é o titular o Ministro Nascimento e Silva. O Mi

nistério da Previdência, c~eio que poderia conter hoje, d~

se deve então é ajudar a instituição de maneira a ela se das as suas peculiaridades, este problema que parece ate

ção, em face dos problemas novos criados. Eu acho que

perfeito e acredito que o Congresso possa chegar a um ter

poucos. Isso mesmo. Agora, General, imagine V.Exa. Quando

se constituiu o ~inisterio do Interior, acredito até que

tiver feito. Digo que e altamente necessãrio fazer para o

bem mesmo dos prõprios e poucos índios que ainda sobrevi-

11

deta-tendimento aos 'ndios, etc .• Este é um problema de

se ajustar mais a ele. V.Exa. não considera isto? Porque

hã o problema da terra também, é claro.

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - Eu não considero, acho que estã muito bem localiz~

do onde estã, Porque aS missões atribu'das ao Ministerioro

Interlor englobam todas as facetas que podem também dizer

respeito ao índio. O desenvolvimento, a ocupação,migrações,

lhe, digamos assim, mas, dentro de uma pol'tica de Govern~

a meu ver, acho que estã muito bem situado dentro do Mini~

teria do Interior.
O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Imagi

ne V.Exa., hã pouco tempo, hã dois anos, atento ao probl!

tudo isto estã dentro do Ministério do Interior. Então

FUNAI, a' sim, mediante acordo, porque os Ministerios não

são estanques, com o Ministério da Previdência, pode socar

rer-se dele para questões de verbas suplementares para a-
Dos

Comissão

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -

vem.

rever.

mo muito feliz disso, depois do estudo que esta

V.Exa. foi o primeiro titular.

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - Fui o primeiro. Quem o estruturou fui eu.

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - Essa revisão acho que é uma necessidade, pelo meu
requerimento ar. Para mim, extraordinãria. Eu, se tivesse

força, realmente faria uma revisão de atitudes e atualiz~

ú SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Veja ma da poluição do ambiente, o Governo achou necessãrio

V. Exa. como o seu esp'rito pioneiro era total. Quer di

zer, fundou o Ministerio que devia gerir e depois, dentro

do Ministerio, fundou órgãos como a FUNAI e da' por dian

te. Quer dizer, V.Exa. e realmente um inovador e merece t~

de que os aplausos a V.Exa. vão recrudescer daqui por diaE

te, por vãrios motivos.

O SR. DEPOENTE (Afons~ Augusto Albuquerque

Lima) - Não acredito muito não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES - Mas mo

impressãodos os aplausos, como tem recebido. Eu tenho a

tenha dúvida V.Exa. V.Exa. fundou o Mini'stério do Inte-

criar ate uma subsecretaria especializada no meio-ambiente.

Esta subsecretaria, embora aparentemente pertença ã õrbita

do Ministerio do Interior, ela e tambêm ligada diretamente

ao Presidente da República. E a nossa ansiedade por enca

minhar o problema fez com que se sugerisse aqui a criação

ou a incorporação da FUNAI a esta subsecretaria do meio a~

biente, porque esta subsecretaria do meio ambiente, porque

esta subsecretaria tem um elenco muito grande de atribui

ções, ou então a criação de uma subsecretaria para o 'ndio,

diretamente ligada a Presidência da República, embora bur~

craticamente associada ao Ministerio do lnterior.

rior, instalou-se_nele e colocou na jurisdição do Minist!

rio do Intj[ior o problema do 'ndio. Em face de superveni

ência des~ conflitos, V.Exa. nio consideraria hoje mais

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - Discordo, porque estes órgãos, no passado, erammui

to ligados ã Presidência da Republica, e o Presidente da
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República, por sua responsabilidade pol1ticas, naciovais,

internacionais, etc., solicitado por tantas coisas dive.r::

sas, não podia observar esses detalhes. Assim, acho que C!

be mais a um Ministerio seu executar a pol1tica que elew~

çar, como ocorreu. Acho que não pode sair do âmbito dos Mi

nisterios e, entre os Ministerios, o mais indicado alnda

considero que seja o do Interior.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - V.Exa.

considera compat1vel a politica desenvolvimentista com a

defesa, como V.Exa. disse, do 1ndio, dos seus valores e do

seu habitat?

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - Consid~ro. r questão de execução inteligente.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas e

os interesses em choque?

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - Mas todos os interesses em choque em geral chegam

a um denominador comum mrnimo. Acho que um não e incompatl

vel com o outro.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O 1n-

dio e que tem de ser defendido?

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - O indio deve ser defendido, mas tambem deve ser o~

servadas a ocupação do território. No lugar de se fazer por

invasão extemporânea ou a torça, etc., que haja forças pr

denadas, separando, digamos assim, o jO\O do trigo. Então

a pol1tica do lndio, as grandes reservas, se a comunidade

indigena diminui naquela imensa reserva, cabe ã Fundação,

especificamente, limitar esta re~erva adequando-a ã ~ida

daquela nova comunidade ind1gena que se tornou pequena, e

não ampliã-la. Tudo. isto e questão de uma pol1tica que e

manejada pela Fundação com o Ministerio do Interior. Quer

dizer, pode ordenar o desenvolvimento que cabe a ele, ta!

bem, Ministerio, ~em haver as invasões inopinadas ou inju!

tas, digamos assim.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - V.Exa. vai ver, lendo aqueles relatórlos que lhe

dei, que o General Cirto clta um caso justamente sobre i~

to. Lã no Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paranã, na

Xanxere, não me lembro bem, mas estã lã iaquele relatório,

havia colonos que vendiam suas terras e iam ocupar a dos

1ndlos, porque achavam que eram invasores. E o General se

socorria, então,da ação do Comandante da região, pois a F~

NAI por si só não tinha força e tambem a região não lhe e~

tava afeta. Então, ele se socorria, como militar que era,

da ação do militar, porque o assessor militar e que fazia

estas coisas, para estabelecer estas ligações. Então, jã

naquele tempo, havia isto tambem, em Santa Catarina, naqu!

la região. Lembro-me daquelas complicações que houve lã

com as terras de Xanxere, etc. Então acontecia isto, col~

nos vendiam su~s terras onde estavam trabalhando, pegavam

aquele dinheiro ~ iam ocupar a terra dos indios a bel-pr~

zer, sem ter direito a coisa alguma. Mas jã havia o probl!

ma. Mas o General, com a força, colocou-os para fora e rg

integrou os 1ndios na posse daquilo que era deles.Quer di

zer, estas coisas existem. Então e a execução de uma polI

tica e, ãs vezes,'e ate preciso recorrer ã força para cu~

prir estas determinações.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas

quando V.Exa. diz que naturalmente seria ideal limitar o

;ndio ã irea que ele habit~ realmente, e permitir q~e ãs i

reas vizinhas sejam ocupadas pelo desenvolvimento, isto a

cho imposslvel, General.

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - r imposs1vel, ate V.Exa. sabe, como eu disse aqui,

que os projetos da SUDAM, os donos das suas propriedades

tem dificuldades imensas de delimitar aqu.ilo que e dele. E

que lhes foi dado assim meio a olho, e que ate hoje perm~

necem dadas a olho, o que cria problemas de fiscalização

grav1ssimos para a SUDAM.

O SR. DEPUTADO IS~AEL DIAS NOVAES - Mas

dar a olho sempre a dano do 1ndio.

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - Realmente a coisa e dific11ima.

tem que haver um disciplinamento do desenvolvimento em f~

ce do 1ndio.

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

Llma) - Não hi nem duvida. E, reciprocamente, limitar aqui

lo que desejarmos dar a mais aos indios, limitar aos jus

tos termos de u~a realidade nova. Exa. um aparte?

O SR. DEPUTADO HrLIO CAMPOS - Permite v.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Os l~

dios acusam aqui isto. Eu ouvi de um 1ndio um fenômeno que

não esti sendo observado, a meu ver, nem pelos antropólo

gos. Eles dizem o seguinte:"Quando somos mantidos na nossa

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O Dep~

tado Helio Campos honra sempre as pessoas às qUais ele p!

de apartes.

O SR. DEPUTADO HrLIO CAMPOS - V.Exa. sabe

rios". Por exemplo, quando hã um cerrado fraco, terras de

nenhuma ou de muito reduzida possibilidade agr1cola. Ali

se permite que o 1ndio se mantenha. Mas, quando as terras

são boas, de maneira a permitir a exploração pelos se~s o

cupantes que - são os Jndios, eles são expelido~.Ve V.Exa.

como o pr.oblema e agudo.

irea, significa que esta irea não interessa aos -"empresa- as predileções dos Deputados desta Casa com relação a al

guns outros companheiros, e em particular V.Exa. ate nos

constrange, quando precisamos falar depois de V.Exa., pelo

brilhantismo que impõe ãs suas palavras e ãs suas ideias.

No entanto. vejo-me obrigado, neste momento, a dizer a V.

Exa. aquilo que desejaria que ficasse consignado nesta Ca

sa com relação aos 1ndios: e uma dúvida, não se sabe de ne
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O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Deput~

do Hélio Campos, diria a V.Exa. qye ficaria muito envaideci

do em sustentar a tese ate da nossa telepatia, porque o po~

to seguinte ao qual me iria referir era exatamente o de tQ

da a legislação indrgena ser feita pelo-- branco - e pelo bra~

co invasor, porque, queiram ou não, o branco ê um invasor.

Quem estava lã era o rndio, que não ê ouvido em nada.Em pri

meiro 1uqar. não'se p~de fazer uma legislação que ãfete ao

rndio sem que ela faça v~ler seus direitos. Mas - dizem - o

rndio não sabe nada, ê um ignaro, estã na idade da Fedra.l1as

esse convrvio demorado que ele estã tendo com os brancos jã

bem entendido pelo nobre Depoente, General Afonso Augusto

Albuquerque Lima. Mas queria que, dentro desses estudos~ue

estamos pretendendo dar inrcio, após estas discussões, pu

dessemos levar em conta tambem a posição, o direito do ho

mem rndio de externar e executar aquilQ que ele deseja. t

evidente que ate agora todos eles procuravam se defender

propriamente. Mas nunca disseram aquilo que eles desejavam

e encontramos sempre na vida do interior, principalmente,

o rndio que deseja integrar-se, talvez atrardo pelas faci

1idades da vida moderna. Parece-nos, no entanto, que a po

1rtica indigenista é restritiva e dentro desse aspecto da

criança rndia. Dar minha duvidá por que não trazemos ~ bai

la tambem o problema dos direitos dos índios, para que ele

entre na Constituição brasileira, principalmente no art.53,

§ 49, se não me engano, que dã esse direito a qualquer um.

Nessa ocasião e que eu pediria a atenção de V.Exa. para que

não se tratasse das restrições ao homem branco, para que e

le não intervenha, mas que, principalmente, se desse ao rn

dfo esse direito de fazer o que quer, porque ele só tem

dirpitn de fazer o estaturdo. Esse um ponto que queria tra

zer a V.Exa. e ao plenário da Casa para que todos acompanham

e ate me esclareçam o assunto. O segundo ponto e um dever

que tenho para com o ex-Ministro General Afonso Albuquerque

Lima, com relação ã sua atuação, tão zelosa, ã frente do Mi

nisterio que tão bem soube dirigir, apesar do pouco temp'o 

dois anos ou pouco mais. Como um de seus colaboradores dir~

tos, um de seus "pontas de linha", .principalmente nessa á

rea onde o indigena existe em grande quantidade, ao assumir

essa função, fui recomendado pelo Sr. Ministro, que ainda

preparava a FUNAI ã ocasião, para que tomasse medidas' acau

te1adoras com relação ao rndio e que procurasse, pelo menos,

estabelecer., 'ate a criação da FUNAI, um equi Hbrio de boa

convivência ~ntre rndios e brancos, atê que a FUNAI pudesse

atuar com sua força legal, etc. Esse o ponto a que me queria

referir relativamente ao zelo do Ministro de então ã frente

do Minist~ri~, em tão curto espaço de tempo. Desde o inrcio,

mesmo antes de a FUNAI existir, ele jã tomava as primeiras

medidas, atraves de seus colaboradores diretos nessas ãreas.

Fico grato, Sr. Deputado, por me conceder esse aparte, e me

dou por satisfeito em poder ter dito algo que me parece co~

reto, de acordo com a minha conscien'cia. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Exata-

pregá

branco,

quero comparar a conduta do CIMI, por exemplo, que

uma defesa, o r~sguardo tota1itãrio dos valores indrgenas,

em face da invasão branca. Mas que eles têm de resguardar

os seus direitos, sim. Quando, por exemplo, existe uma re

sor branco, e meios de se defenderem e resguardarem. Não e~

tamos pregando que eles entrem em guerra conosco, porque

eles são pouco mais de 100 mil, e os brancos invasores são

110 m11hões. Só que são eles, hoje, figuras acossadas. Não

O SR. DEPUTADO HtLIO CAMPOS - Dar, nobre

trave. Imagine V.Exa.: o que se deseja, o que desejam os

antropólogos, inclusive, e a conscrientização (para usar

uma palavra bem pernóstica) do rndio a respeito dos seus 'li.
reJtos. Temos assistido agora, e os noticiãrios falam ba~

tante a respeito, ã proibição de assemb1eias indigenqs. O

rndio começa a tomar conscriencia de que precisa se defi

nir para se defender, porque o rndio brasileiro se parece

mUlto pouco com outro índio brasileiro, em materia de co~

tumes, de estãgio civilizatório, conforme V.Exa. disse. Vi
ve isolado. Haveria uma tendência a cong10merã-los atraves

de assemb1eias. Mas essas assemb1eias têm sido proibidas

e dispersadas. Esse novo enfoque da materia obriga a uma

revisão de conduta. Não e verdade? Por que não se permite

uma assembleia de homens indrgenas para que eles estudem o
que lhes convem? Mas isso não tem sido permitido. E V.Exa.

naturalmente, ê favorãve1 a elas, para que os rndios, em

contato, examinem as suas conveniências, em face do inva-

Ele tem a sua cultura, como o branco tem a sua. O

Deputado, a vantagem de termos V.Exa. como Presidente da

Comissao, porque pode dizer, com a maior propriedade,o que

pretendíamos falar anteriormente. t exatamente isto: a o

brigação de se ouvir o rndio naquilo que ele deseja fazer,

e não o obrigar a fazer o que desejamos e achamos correto,

o que muitas vezes conf1ita com a mentalidade do rndio e

com a sua vontade. Esse desejo e ate garantido pela Consti

tuição. Este o motivo pelo qual quero trocar o nome "rn

dia" por "homem rndio" isso faz jus às duas prerrogativas:

a do rndio e a prerr~~ativa constitucional brasileira. Tra

ta-se de um homem tambem.

mente: o homem rndio. Estã havendo um esmagamento dos di

rei tos dos rndios pelos nossos interesses, porque consid~

ramos - a sociedade branca gananciosa - o índio como um en

quando invade uma reserva indrgena, quer impor seus costu

mes, seus valores. Com isto, na verdade, estã desfigurando

uma cultura, e não divi1izando - ele estã deformando a fig~

ra do índio. O que diz V.Exa. e muito oportuno e judicioso.

Tem-se, primeiramente, de chamar o rndio para que ele diga

o que quer. Mas isto a FUNAI não tem permitido, ~ esta e

uma das acusações mais usuais nesta Casa.

• o habilita à noção de seus direitos. E os seus direitos r~

sidem, em primeiro lugar, nos seus valores, nos valores da

sua cultura, porque a cultura deve ser uma soma de valores.

Não se pode dizer que o rndio e "bronco" - ele e diferente.

tãonhuma contestação a tudo o que foi dito por V.Exa. e
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serva indigena e eles são ali mantidos, o indio diz que a

terra não presta: "a1' não di lavoura, não di capim para o

boi". E permitem que fiquemos" - dizem eles - "mas, quando

a terra e boa, somos postos para fora". Veja como a ques

tão ê complexa.

a SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Gostaria de i~

formar que a FUNAc não tem proibido a realização de Asse~

bleias indigenas. Ela não tem e permitido que o CIMI org!

nize essas assemb1eias.

comparece, aceita as acusações, porque fica indefeso con~

cientemente. Portanto, não pode mais deixar de comparecer.

a Deputado Uba1do Corrêa, interessado no problema - inte

ressado no momento, ji que este não era nosso assunto -tam

bem ji lembra isso, secundando o Deputado João Pedro, fala

das acusações de que as assemb1êias eram Drganizadas pelo

CIMI, e por isto a FUNAI não concordava com e1as.Que a FU-

.NAI, então, permita, de seu lado, as assemb1eias indigena~

sem o CI/H. r muito ficil arredar o CI/H, que legalmente,

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - V.Exa. aliis, não existe. As missões salesianas - convem que V.

O SR. DEP~ENT~ (Afonso Augusto Albuquerque

Lima) - Diz V.Exa. que se louvou no noticiãrio da imprensà.

acaba de ouvir o Dr. Tiberio, e o cumprimento pela assoss~

ria que nos di. Mas, na verdade, esse e um ponto que seri

apurado por esta Comissão - que e isenta; totalmente ise~

ta. Eu. por exemplo, sinto-me totalmente desguarnacido de

elementos para tomar posição. Sou como V.Exa.: sõ tomo uma

atitude sem dela arredar quando conheço a situação. E, no

momento, estamos auscultando, pesquisando. Os jornais tem

insistido em que assembleias indigenas têm sido proibidas

e ate desbaratadas pela FUNAI. Não estou fazendo minhas e!

sas palavras, estou resportando-me às palavras divulgadas

pela imprensa. Esta Comissão apurari a verdade dos fatos,e

depois, então, tomarã uma posição.

a uma lei de 1928, quando a problemãtica indigena evoluiu

Eia. saiba - estão em guerra aberta com o CIMI. Onde ~ã s!

1esiano não entra o CIMI, e a reciproca deve ser verdadei

1ei

atordoa

evangelização, porque a evang~

tualização, como V.Exa. mesmo concordou, imagine uma

ra. Mas a lei que permite

fantasticamente. Ve V.Exa. como esta Comissão se

1ização tambem e uma deformação cultura, e de 1928, do-te~

po do Presidente Washlngton Luiz. Jamais foi atua1izada.Se

uma lei baixada por V.Exa. há apenas 10 anos precisa de a-

com a tarefa que lhe foi deferida. Mas, Sr. General,desejo

agradecer a V.Exa. louvar o seu trabalho, o seu relatõrio,

e dizer que esta Comissão hoje estã ainda mais habilitada

ao bom desempenho da sua tarefa depois de ouvir a sua pal~

feita hã 40 anos o tipo de atualização que necessita. En

tão, as missões sa1esianas e religiosas em geral obedecem

JoãoA'imprensa, realmente, tem dito isso que o Deputado

Pedro acaba de ·afirmar: a FUNAI não permite que o CIMI fa

ça. Entretanto, 'a imprensa, hi poucos dias, revelou que hO;!! tona nacional e um trabalho que por si sõ justifica a exil

tência de todas as missões parlamentares.ve uma reunião de diversos chefes de tribos ind'genas, e

vra. Em segundo lugar, quero dizer que devolver V.Exa. ã

verno não se fez representar, a meu ver enganadamente - d~

O SR. DEPOENTE (General Afonso Albuquerque

Lima) - Como comparecemos ã do México, conforme referi.

parece que o prõprio Xavante pediu a expulsão, a saida do

CIMI, que estaria li deturpando. Não era aquilo que esta

vam desejando. A imprensa tambem noticiou isso.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES - Tambem

o SR. PRESIDENTE (Deputado Lauro Rtldri.fjues)

- Sr. General Albuquerque Lima, estamos felizes pelo fato

de termos ouvido V.Exa. Sua exposição, de importãncia hil

tõrica, se junta a uma serie de outros depoimentos ouvidos

e que ainda ouviremos no sentido de buscar elementos capa

zes que nos levem, nesta CPI, a propor uma solução para o

problema do 'ndio. Afinal, nesta manhã, tivemos ocasião de

ouvir um dos mais ilustres homens publicos nacionais que,

na sua condição de soldado, lembra-nos, no barbarismo da

figura, os 1egendirios Poti, sepé, Languiru! indios que,no

instante histórico de afirmação do branco na fundação del

te Pais, foram guerreiros herõicos e defensores extr?ordl

nãrios dos objetivos da nacionalidade. Nessa epoca o indio

não era relativamente incapaz porque era necessãrio, era

instrumento utl1 ã conquista. Ai estã a nos informar o ba~

tidor da história de Guararapes, da Guerra das Missões no

Rio Grande do Sul. Parece-nos, General, ~ue o indio merece

um lugar condigno na moderna histõria do Pais e a sua ação,

a sua ação de estadista, General, é um marco na direção d~

ses objetivos. A Comlssão estã grata a V.Exa. e transfere

a Presidencia ao Deputado Israel Dias Novaes, para que e~

cerre a reunião.

responsivel pelas acusações ~compareça, sob pena de ser

que e alvo.

via tê-lo feito. Mas em compensação - uma triste compens!

ção - antropõ10gos particulares compareceram e levaram

sua contribuição. Não li nada sobre o trabalho deles, mas

sei que fizeram a descrição da po1itica indigenlsta brasi

leira, sem que o Governo pudesse concordar ou desaprovar.A

nuncia-se agora outros congressos indigenistas mundiais.Te

mos de formular um apelo ao Governo brasileiro para que

houve 1.sso, porque, por incrive1 que pareça, os indios, G!

neral, são pouco mais de 100 mil. Mas se V.Exa. fizer um

balanço do noticiãrio da imprensa nacional, verã que os i~

dios ocupam no minimo 20% do noticiãrio. Mais ainda: os '!
dios são poucos e ocupam a atenção nacional. Sobretudo no

exterior. Imagine V.Exa.: hã pouco tempo houve, na America

Central, um grande congresso indigenista mundial. Nosso G~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - V.Exa.

tomou essa providencia. Mas se o Governo se omite e não

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

vaes) - Tem a palavra o Sr. Depoente.



146 Sábado 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIOANL (Seção I) - Suplemento Junho de 1978

O SR. DEPOENTE (Afonso Augusto Albuquerque

do V.Exas. desejarem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Sr. General, valendo-me, aliãs, da sua disposlção,

desejo que V.Exa. se coloque ã disposição dos nossos int~

grantes para eventuais e posteriores esclarecimentos. Peço

saibam que, convicto como brasileiro, sei que esta Comis

são poderã realizar um trabalho admirãvel de atualização a

respeito dos graves problemas existentes ainda na ãrea in

dígena. Saio daqui convicto disso e satisfeito, como bras.!.

leito, de ter dado um pouco da minha colaboração, dizendo

tudo com a maior franqueza e sinceridade. Se forem necessi

rios outros esclarecimentos, estarei pronto a dã-los qua~

Deputados,

lIerecimento, um homem apostado em aperfeiçoar-se pennanentem61te. Os

seus t'hu..los, intelectuais e cultll rais, então, ai' estão. Q,lanto 10 lD!!!.

po"r ta mento adm inistrativo, S. Sa. de sem pe nhou funções admiriistrati

va s , e m difere ntes repartições, sem pre em cargos de alta res

ponsabilidade,mas o que interessa a esta <bmissão é o seu descE!

penho na FUlIAI . Repito que tem S. Sa. um papel histérico n~ evolu

ção da politica indigenista brasileira. Quero lembraracs presenlJ:s,a:lS

Srs. jornalistas e,mormente, aos Srs. Deputados qJe este dia

completar-se-ã ã tarde, ãs quatro horas, com o depoimento do

lndio Jair de Oliveira, Vereador em Aquidauana e homem, po~

tanto, capaz de prestar excelentes esclarecimentos, do pon

to de vista de sua raça, sobre o momentoso assunto. Consul

to o Sr. depoente se deseja fazer uma exposição antes da a~

gUição. Tem a palavra o nobre Depoente.

O SR. DEPOENTE (Josi de Queiroz Campos) -Sr.eaos Deputados João Pedro de Carvalho, Lauro Rodrigues

lima) - Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs.

retiradaHelio Gomes que acompanhem o Sr. General na sua

desta Comissão.

Antes de encerrar, depois da retirada do

Presidente da Comissão, Srs. Deputados, desde logo, agrade

ço a oportuntdade de vir a esta Casa que foi, por muito te~

po, minha oficina de trabalho, cono cronista parlamentar

General, ficam V.Exas. convocados para tratar de assuntos

administrativos. quem sirvo ainda, como consultor do IPEIIC - para falar scbreo

meu assunto favorito:o í~dio brasileiro. Talvez por descen

dente de índios c de judeus sempre ~e interessei pelas min~

- rias nacionais,etnicas e culturais ,tema que me atraiu parti

cularmente no curso de Ciências Jurídicas e Sociais.Antes ,
DEPOErnE:

14a. REUNIAO, REALIZADA EM 29.09.77

Jost DE QUEIROZ CAMPOS

EX-PRESIDENTE DA FUnAI

desde 1946 a 1963 e como funcionãrio, de 1957 a 1968 e a

em 1935, a leitura de "Os Sertões",de Euclides da Cunha, me

o SR. DEPOENTE (Jose C:e ~uei roz tampos) - Fa

ço, sob palavra de . ?nra, a prC'messa de dizer a verdade do

que souber e me for perguntado.

Queiroz Campos que, juntamente com os p~sentes, em pe,pre~

te o seu compromisso oral.

vaes) - Estando presente o Dr. Jose de Qleiroz Campos, ex

.;Presidente da FUilAI, que deve ser o deroente desta manhã

..convido S.Sa. a tomar assento ã /lesa. Consulto os presen 

tes se desejam que se proceda ã leitura da Ata da sessão an

na-

ne-

não

valentes

a excessiva ganância da Companhia das !ndias Ocidentais, a

retirada do Príncipe Nassau - nada mais do qu~ um merc~nã -

não se pensava na tutela orfanolõgica dos índios:

eira - durante vinte anos palntavam cana e faziam bons

revelara,muito r.Jais do que a literatura indigenista,de Ale,!l

car e Gonçalves Dias,a latitude e a dramaticidade do probl~

ma das populações insuladas neste País,culturalmente separ!

das do antropocentrismo europeu do litoral,revelando-me,ni

tidamente,os dois Brasis,que ainda eKistem,nas remanecênci~

do feudalismo rural e no industrialismo das ãreas metropoli

tanas,distanciadas de pelo menos dois seculos na coordenada

do espaço hist6rico. A tragedia de "Canudos',que fez,por b~

to tempo,corar o positivismo fardado da Republica,relembrava,

de um certo modo,dois e meio seculos depois,a Guerra da Res

tauração Pernambucana,quando os cinco mil arcos do CaciqueR~

coverde e os dois mil arcos de Poti, o D.Felipe Camarão, d~

ram suficiente ajuda aos Albuquerque, aos Fernandes Vieira e

a Andre Vidal de Negreiros, para a expulsão dos holandeses

Entio; como acentuou um dos ilustres membros desta COMissio,

venenar cacimbas, rios e nascentes e, assim, o invasor

conseguiu adentrar-se ate a terra dos Cariris, valente

cdpitães, enquanto os portugueses - inclusive Fernandes Vi-

ção tapuia do interior pernambucano. Neg6cios contrariados,

96cios com os flamengos, continuavam aqueles caciques a en-

de

No-

No-

pois

o SR. PRESIDeNTE (DeputMo Israel Dias

o ·SR. PRESIDENTE (Deputaó:l Israel Dias

rico em materia de política 4ndigenistl, no Brasil,

terior. Dispensada a leitura da Ata, PIÇo ao Dr. Jose

foi o primeiro Presidente ~a Fundação mcional do Tndio

Foi, nio apenas, quem fundou, mas quem a instalou e quem a

desempenhou pela primeira vez •.Bacharel em Direito em Reci

fe, em 1943, formou-se, depois, em Administração de Empre 

5as, em Brasília, em 1972, Conselheiro do Instituto do Açú

car e do Alcool, em 1968, Assessor Juridico do Ministerioro

Interior, de 1970 a 1974, Assessor Jurídico do Senado, Con-

vaes) - Sr. Relator, Srs. Deputados. mws Srs., n6s temos,

hoje, na decima quarta reunião desta C~issão, o prazer de

receber o Dr. Jose de Queiroz Camoos. ~Sa., alem dos seus

méritos pessoais e intelectuais, dese~enha um papel histi

guerra e vencemos duas vezes em Guararapes, ate a humilhan

te rendição do inimigo na Campina da Taborda, graças aos n~

sultor do IPEAC, jornalista profissional, professor univer

sitãrio, funcionãrio aposentado da Cãmara dos Deputados.Ve

-se, por esse breve curriculo, tratar-se, rmlmente, de lllJ homem de

rio alemão, pago pelos judeus de Amsterdã - reacendeu a
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se processou a integração do 'ndio brasileiro no Nordeste Q

rienta1. r"as houve um selo de sangue nesse enlace racial

gros de Henrique Dias e aos lndios de Poti e aos mamelucos

de Andre Vidal de Negreiros. Uma filha do Cacique Arcoverde

casou-se com UQ sobrinho de Matias de Albuquerque e do ca-

sal descendia o primeiro cardeal brasileiro, D.Migue1 Arco

verde, como, decerto, o Ministro Albuquerque Lima, que aqui

esteve contando a histôria da criação da FUNAI. A partir c!!.

que1a guerra, de tal modo a 'ndia se miscigenou com o bran

co que hoje apenas remanescem seis tribos em todo o Nordes

te Oriental, do Piaui a Sergipe, uma na Paralba, quatro e~

Pernambuco e uma em Alagoas. Enquanto isso, hã mais de vin

.e postos indigenas entre São Paulo e o Rio Grande do Sul.

Aquela aliança guerreira, de que tanto dependia o doml n i o

guntam: "Vocis querem civilizar-se como peão, como cambite!

ro de cana, como homem do eito, ou como coroneis e doutores,

po1fticos e ju'zes, fazendeiros e comerciantes?". No enta~

to, conheci 'ndios doutores. Quando Presidente da FUNAI

estive em ~guas Belas e o único medico da cidade era um ln

dia Fu1niô, com duas irmãs professoras. Tambem conheci. na

mei~tribo dos Potiguara, na Bahia da traição, um ,ndio,

-sangue francês, com dois filhos 'em João Pessoa: um medico e

um advogado. "Mas isso e uma exceção - diriam - Regra ge 

ra1; o botucudo não dã pra nada. r preguiçoso e sô sabe da~

çar e tom~ cachaça. Um caboclo vale dois ,ndios no cabo 00

enxada". Tambem creio que sim, pai o nosso indio, filho da

liberdade e primeiro dono da terra, não tem vocação para o

trabalho alugado, e os portuguêses jã sabiam disso desde o

secu10 XVI, quando para cã trouxeram os obedientes africa -

assimportuguês no Brasil, selou a união das três raças e

puros descendentes daqueles mesmo indios, eram analfabetos.

vãlido na igreja do Conselheiro. Lembro esses dois episôd!

os, Srs. Deputados, porque ouvi, no ultimo debate, corol o 14!

problemas de ~culturação. Ora. no século XVII, o cacique P.2.

ti escrevia muito bem em português e dava as suas silabadas

em latim. No século XIX todos os caboclos do Conselheiro.

tribakizado e me perguntassem se queria sir aculturado como

um jagunço de Antônio Conselh~iro. eu diria que não e conti

nuaria preferindo, no recesso da mata, a tutela orfano1ôgi-

a

e

os

vi ranos. Diz-se no Nordeste que galo em terreiro alheio

galinha. O negro, desenraizado da sua térra, não tinha

força telúrica de Anteu e deixou-se escravizar. O 'ndio

não. Recusou a função servil, em sua prôpria terra, deixo~

Poupou-me o General Albu~uerque Lima, em sua brilha~

rior, com a infame intriga de alguns etnôlogos nôrdicos

de ler esse documento, logo descobrirá que quase todos

-se matar ou fugiu para o recesso da floresta. Hoje hã i~-

dias tupis, que aomlnavam a cost~ brasileira, ate no Par-

que do Xingu. na fuga que dura há quatro seculos ã sanha

predatôria do branco. Eles são a panela de barro e nós so

mos a panela de ferro. Coloquem-nas no mesmo saco e vere 

mos o que acontece no prim~iro esbarrão ... O que e integra-

principias humanisticos nele contidos eram pregados, há

mais de cento e cinqUenta ano~, por Jose Bonifãcio e há

meio seculo pelo Marechal,Rondon. que em nada inovou o pa -

esses etnôlogos. que pretendiam, agora, a nossa custa, li

vrar-se da mancha, ainda neste século. do etnocetrismo eur.2.

peu, que se diluiria com a ventura hit1erista da "raça ari~

na". Sofrem, ainda. desse complexo arianista:querem ensi 

nar-nos a cuidar de índios. Ora, Sr. Presidente. o que de

melhor ocorreu, na Europa, em Qateria de indigenismo, nos

ultimas vinte anos, foi a Convenção 107. da OIT, sobre -as

populações tribais e semitribais. Quem se der ao trabalh o

te exposição na quinta-feira última, de um longo monólogo ~

je. apenas para explicar como ingressei na FUNAI e o prime!

ro ano da nossa luta para limpar o dndigenismo brasileiro re
alguns maus elementos e varrer a testada do Brasil no exte-

franceses. Na maioria, eram presa fãci1 da lábia de alguns

exilados. Naquela ocasião, em 1957, lemos um manifesto "de

uma centena de etnôlogos franceses, capitaneados pelo notô

rio Levy-Straus ~ a quem hospedáramos, na decada de trinta,

para estudar a organização familiar dos nossos 'ndios, exi

gindo, nada menos, que o Brasil criasse santuários ind'ge 

nas, com os silvicolas edênicos. para servir de fôsseis vi

vos ãs suas pesquisas. Desde então, Sr. Presidente. torno~

-se notório o desentendimento entre o Presidente da FUNAI e
me

os

lado

muito

homem

índia

nessa miscigenação cultural e, decerto, morreram

mais indios, pos não foram poucos os que lutaram ao

dos holandeses como, no Rio de Ja~eiro, se bateriam ombro a

ombro com os franceses de Vil1egaignon. Muitos pensam que

somente o mulato Domingos Fernandes Calabar, enfOrQldQ~ em

Porto Calvo, preferiu os flamengos; mas tambem Antônio Poti,

sobrinho de D. Fe1ipe.Camarão, ,ndio protestante, com o cu~

so de Teologia em Amsterdã, falando holándes, escrevendo em

português e conhecendo tambem o seu latim, foi mandado exe-
I

cutar pelo tio e adversãrio. Depois que ganhamos aquela

guerra - onde apareceu o primeiro exercito multiracial bra

sileiro - os senhores de engenho tomaram conta do litoral •

algumas expedições regulares, ate a morte do último

nistro Albuquerque Lima, o quanto estais interessados

A panela de ferro e a panela de barro. Se eu fosse

para os seus canaViais e muitos mamelucos transformaram -se

em vaqueiros. subindo o são Francisco. para encontrarem -se
com os bandeirantes. No caminho. perto do Vasa Barris, na

Bahia. fundaram Canudos. Eram. na verdade. índios acultur~

dos, de alpercatas. chapeu de couro, barbicacho, peitora~ e

calças de couro cru, curtidos de perseguições dos lati fundi

árias, possuidos daquele sincretismo religioso, que mistur~

va a liturgia cristã com as fundas crenças do messianisno ~

bocl0. E lã mostraram sua valentia de jagunçós, derrotando

ca. Entretanto, se fosse. tratado como um chefe. como

dois Potis. como o velho Arcoverde, ou como os caciques que

eram vereadores na velha vi}a de Santo Amaro, em são Paulo,
ou como o orguln0wc Ararigbôia. eu diria que sim. Os índios

Kaingang. Guarani e XaVd/ltp., tutelados da FUNAI, também per
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era a etnologia europ~ia. na segunda decada deste secu10

Fundado o SPI. sob a chefia de Rondon. os colonos alemães ~

tavam procurando preencher os vazios demogrãficos do oeste

catarinense e paulista. O Diretor do Museu de São Paulo

um antropólogo ale~ão, Von Ihering, começou a sustentar, na

imprensa. que o índio não era ~omesticãvel, constituindo-se

num óbice ã ocupação do território, ã integração naci~nal

feita pelos a1e~ães. Rondon cha~ou o Tenente Manuel Rabe10

e confiou-lhe a missão de pacificar os Kaingang. Doi~ anos

depois, o bravo >oldado trazia alguns deles ate Von Ihering

e o sãbio alemão se penitenciou de sua imensa tolice antro

pocêntrica. Essa ocorrência me fez meditar em que Anchie 

ta, Navarro, Vieira e Nõbrega, ou os Albuquerque da Restau

ração Pernambucana, como Rondon e RabeTo, entendiam mais de

aculturação do que o antropólogo Von Ihering. Padres e sol

dados, informados pelo humanismo religioso e pelo' Sadio pa

tr~otismo, fizeram mais pelo nosso índio, durante seculos ,

do que etnõlogos, antropõlogos e lingDistas europeus. Certa

vez, conversando com um etnólogo JingUista, cuja missão era

traduzir a Bíblia na língua dos índios, ele me disse que a

entrega do machado de ferro ao índio produzia uma revu~

são em seus costumes e instituições tribais. Perguntei-lhe,

apenas: "E o que ocorre, quando lhe pregam uma nova reli

gião e procuram converti-lo?". Aqui estou procurando expl!

car os primeiros desentendimentos que tive com alguns mis

sionirios, quando assu~i a Presidência da FUNAI e manifes 

tei-me contra a catequese pura e simples, dizendo-lhes que

precisãvamos cuidar da saúde e da terra dos índios. Tocou

nesse assunto o Ministro Albuquerque Lima, assinalando que

o desentendimento foi episódico. Jã havia ocorrido o Concl

1ft) Vaticano 11 e sempre- tive em maõs todos os documentos

conci11d"PS, alem da Famosa "Carta de Caridad", do teõlo g o

espanhol Cabodevilla, onde se contem um discreto libelo ac~

satório, um verdadeiro "ausculta filio, a respeito da cate

quese, mostrando que o Espírito Santo sozinho pode conver 

ter mais índios do que todo um pelotão de padres e pastlTes••.

Também fui forçado a discutir aculturação com alguns "ban 

deirantes" modernos da pecuiria. Na presença do Ministro

Costa Cavalcanti, fui levado a uma ispera discussão com os

irmãos Ometo, de São Paulo, que, na minha cara e em sua ca

sa, agrediam o Sr. Galma Malcher, ausente, por causa dos

seus projetos de reservas indígenas. Ora, aquela fazenda

fora criada, em Suiã-Missu nas terras dos xavantes, afasta

dos para as missões católicas de São Marcos e Merure, em

Barra do Garça. Os Ometo se consideravam apóstolos da in

tegração do índio ã comunidade nacional, porque os afasta 

ram para colocar bois em seu lugar••• O Ministro, civil e,

educado, consolou os dois irmãos das minhas asperezas 'de li!!.,

guagem, dizendo.. lhes que os índios sõ teriam as terras es 

tritamente necessãrias. llas, co~o diria depois, na Ilha do

ferem, Ho mais, fic'r sob a tutela da FUNAI, o problema ~

deles. Tutela orfan~1óaica de índio jã era .•• Por que ente~

der a palavra tutela como "capitis diminutio"? Eu, jorna1i~

ta, bacharel, professor, assessor, consul tor sou tutelado da

CLT. Não posso distratar o meu contrato de trabalho com o

Senado, sem a assistência de um advogado. E a própria Con~

tituição em vigor e tutelada pelo AI-5, sem que por isso se

sinta diminuída nos seus duzentos e tantos artigos. E, no

casal unido pelo regime da co~unhão de bens, um tutela o o~

tro, pois a vend~ da propriedade não se processa sem a ou

torga uxõria ou marital. Tutelado nunca foi sinônimo de

menor, muito menos a atual proteção que a FUNAI deve dar ao

:índio si9nifica a velho "tutela orfanolõgica".As assembleias

indlgenas. Outra indagação que ouvi, na ultima reunião

confisurou-se numa objeção subliminar: "por que os brancos

impõerJ um estatuto ao índio? Ora, Sr. Presidente, quem se

der aD cuidado de ler esse estatuto verã que ele não im

põe nenhum dever ao índio. Define, apenas, seus direitos.

ser julzes.do que lhes i necessãrio". A atualidade da le 

gislação. Os senhores, aqui, estão procurando aprender. E

eu tambim. Aprendi bastante, no debate travado, na quin

ta-feira última, ã margem da clara e lúcida exposição do Mi
nistro Albuquerque e Lima. Aprendi sobretudo uma coisa:não

hi legislação boa, para quem não gosta de aplicar a lei,mas

substitui o seu espírito e ate a sua letra por interpreta 

ções cavi10sas. Evidentemente, os senhores são os autores,

e não interpretes da legislação. Pessoalmente considero que

o Estatuto do tndio não poderia ter outro contexto, se qui

sesse obedecer ao artigo 186 da Constituição, ã Convenção

107, que envolve um compromisso internacional do Brasil, ã

lei que instituiu ã FUNAI e ã mesma vocação do indigenis mo

brasileiro. Falou-se aqui em "tutela orfano16gica", dizen

do-se que o Estatuto adota o disposto no Cõdigo Civil, con

siderando o índio incapaz. Mas onde estã isso inscrito no

Estatuto? A tutela orfanolõgica existia na legislação de

1928, vigeate ate 1973. No capItulo 11 dessa nova lei, " Da

Assistência ou Tutela", no artigo 89 fala-se em "assistin 

cia do õrgão tutelar competente". Tutela, aqui, i a prote

ção que se dã a uma minoria cultural, não para dirigi-la

mas para protegê-la contra os assedios da população envol

vente. Qualquer índio, maior de 21 anos, conhecendo a lin

gua portuguesa, habilitado p~ra o exercício de qualquer pr~

fissão na comunidade nacional - mesmo de servo da gleba, o

que não i desejãvel - desde que revele razoãvel compreensão

dos usos e costumes da sociedade que o cerca, pode requerer

sua liberação desse regim~ t"tel~r. E nao i só: hã Indios

eleitores entre os Potiguaras da Paraíba; os Kadweus, Kai

was e Terenas de nato Grosso; os Kaingang e Guaranis do Sut

os Funiôs e Pankararus de Pernambuco. Basta que o índio t!

nha mais de 18 anos e saiba ler e escrever, nenhum juiz lhe

negarã o requerimento. Ora, são índios eleitores. Se pre-

triarca. apenas viveu sua d~utrlna. co~ a generosidade

seu sangue índio. E aqui ~es~o tive"os um exe~plo do

do

que

Bananal, o Presidente Costa e Silva: "Sõ os tndios deve~
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implícita ou explicitament~, impõe regras aos brancos, ou

seja. i sociedade envolvente, aos chamados "civilizados·,

desde a FUNAI. Este e que deve respeitar a propriedade in

~lgena, a incolunidade do lndio, seus costumes e institui 

ções tribais. Para o silvlcola e como uma norma externa d!

direito, exclusivamente protetora. Ele, na tribo,e ~ue faz

suas próprias leis, tanto civis como penais. Qualquer Es

tado multinacional, governado por instituições jurldicas,

principalmente nas democracias modernas. e regulado pelo

princlpio da maioria. Assim, estabelece leis, segundo a

vontade majoritária, para serem cumpridas por todos, inclu

sive pelas minorias. Hi uma ou duas lrnguas oficiais, emb2

ra falem-se dezenas delas, como no Estado de Israel. Mas a~

seguram-se direitos das minorias. Naquele Estado, judeus e

ãrabes podem-se divorciar; não os católicos, pis a questã o

vai para o respectivo tribunal eclesiástico. Seria, no ca

so, um direito ou uma restrição i liberdade individual, de~

tro de certo grupo minoritário? O Estado de Isr~el não di~

cute isso: se o cidadão se casou na Igreja Catõlica, que

se arranje nela, apelando para uma anulação do vlnculo. E,

no caso do lndio brasileiro, ele não tem só os dirritos de

clarados nos Estatutos. Casam no civil se quiserem (artigo

12); não podem sofrer discriminação no trabalho e quanto i

previdência social (art.14); podem ser funcionários da FU

NAI (art. 16, § 39); e não podem ser emancipados contra sua

vontade (art. 11). Eis o que diz o parágrafo único do art.

19 do Estatuto: "Aos lodios e is comunidades indigenas se

entende a proteção das leis do Pals, nos mesmos termos em

que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos,

costumes e tradições indlgenas, bem como as condições peculi

ares reconhecidas nesta lei". Isso substitui, com propried~

de, o contido no anteprojeto do Ministro Themlstocles Bran

dão Cavalcanti, cujo artigo 19 dizia: "O índio e cidadão br~

siJeiro". Outro problema aqui suscitado foi o da realiração

de assembleias indígenas. são excelentes e têm-se realizado

vãrias vezes, sob o patrocinio do CUU e de missionários.r:ão

sabemos que as tenha realizado a FUIlAI. Seria bom que as e~

corajasse, sem procurar dirigi-las, assessorando-as, quando

a pedido das tribos. Dando absoluta liberdape ao 1ndio pa

ra convocar quem quisesse assistl-las. Eis alguns pontos

que julguei dever aflorar, tentando, quanto posslvel, des

perso~alizar-me da condição de ex-Presidente da FUNAI. Ofe

reço-me para a sabatina. Nunca acreditei em perguntas ino

portunas cu embaraçosas. O que há são respostas mais ou me

nos convenientes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Meus cumprimentos, Dr. Jose de Queiroz Campos, nós

teremos que interromper por 15 minutos os trabalhos desta ~

.issão, nesta sessão matutina, e peço aos presentes que se

detenham na sala, juntamente com o depoente, pois os Srs. O,!!.

putados terão que se dirigir ao plenário, para uma votaçã o

para a qual estão sendo convocados com urgência. A votação

agora, e automática, e rápida, e nós voltaremos dentr~ de

15 mi nutos. Peço aos presentes, então, que se cons i derem CQ.

mo alvo de apenas uma pequena interrupção. (Os trabalhos f~

cam suspensos por 15 mi nutos). Foram abertos os trabalhos dal

decima quarta sessão desta Csmissão e consulto ao Sr. Rela

tor, o ilustre Deputado Ubaldo Corrêa, sobre se deseja for

mular indagações a respeito do pronunciamento aqui feito p~

10 Dr. Jose de ~ueiroz Ca~pos.

O SR. DEPUT~D~ UBALDO CDRRtA - Pois não, Sr.

Presidente,·Srs. Deputados, Sr. Oepoente, apenas uma rápida

indagação. Eu gostaria de ouvir de V.Sa., se acha que o E~

tatuto do fndio ~ontem falha~, e, se contendo, quais seriam

as sugestões, pela experiência que V.Sa. tem, como Bacharel,

Consultor-Jur1dico, que foi. do Ministirio do Interior, e,

tanbim, Presidente da FUNAI.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - O

Estatuto do Indio, foi uma das leis mais longamente estuda

das de quantas promulgadas neste Pal~, nos últimos 10 anos.

O primeiro trabalho do Jurista Temístocles Brandão Cavalca~

ti jã lançava no Estatuto uma verdadeira consolidação de t2'

da a legislação indigenista vigente, dos compromissos inter

nacionais assumidos pelo Brasil e do dispositivo introduzi

do na Constituição, pela Lei Complementar n9 1, de 1969. O

art. 186, a respeito da propriedade indlgena, sofreu, na C~

sultoria Juridica do Ministerio do Interior e na FUNAI, um

longo trabalho de análise, de exame profundo, percuciente •

Depois, foi examinado pela Cãmara dos Deputados, dUran~ qu~

se um' ano. Aprovado um substitutivo, foi encaminhado ao S,!!.

nado e, novamente, examinado em profundidad~. Resultou co

mo lei um novo substitutivo do Senado. Creio que se o Est~

tu to deixasse de existir, com a legislação anterior a ele,

com exceção daquela de 1928, continuando em vigor, have ri a

instrumentos legais para promover'a chamada integração do

,ndio ã comunidade nacional, porque isso foi feito sempre,

mesmo depois da experiência do SPI pela FUHAI, ate a promul

gação do Estatuto. E evjdente que não há lei perfeita. Nem

o decãlogo mosaico e considerado uma lei perfeita. E a 61

blia diz que 1I0isis agiu como agiõgrafo, quer dizer, sob

direta inspiração divina. Mas o instrumento era sua 11ngua,

não sei se nesse tempo o aramaico, o hebraico ou algum dia

leto eglpcio. E quem conhece um pouco de semãntica, não p~

cisa ser semântica geral, sabe que aquele princ1pio de Ta

leirand às vezes parece verdadeiro. As palavras servem pa

ra mascarar o pensamento. Assim, não há tradução perfeita,

num documento legislatlvo, de toda a realidade social por 

que, quando isso ocorrer, torna-se desnecessário o Poder L,!!.

gislatlVo. Então, as leis são perfeitas, nunca precisam ser

modificadas e nós dispensaremos os legisladores, como, em

matéria de moral, os judeus dispensaram, depois do Decálogo'

mosaico, uma legislação especlfica sobre o assunto. Há evi

dentemente, no Estatuto, alguns defeitos. Não tenho condi

ções para apontá-los. Acho que ele e um instrumento basta~
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Comissão, tivemos oportunidade de ouvir de outros exposito

res que os indios, para realizarem suas ~ssembleias, tem que

p.e.dir permissão ã FUIlAI, mesmo para realizarem uma festa

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Cumprimentos ao ilustre Relator. Tem a palavra o i

lustre Deputado Wãlter de Castro, o seguinte inscrito.

O SR. DEPUTADO W~lTER DE CASTRO - Sr. Presi-

pode ser facilmente superado mediante entendimento da FUNAI

com as missões religiosas. Era isso que tinha a dizer.

O SR. DEPUTADO UBALDO CORRtA - Muito obriga

do, Sr_ Presidente.

maior não tive o privilegio de participar de reunião anteri

ar ~esta Comissão. De forma que V.Sa. vai perdoar-me pela

pergupta que lhe vou dirigir. Quando V.Sa. abordava o pro

blema da tutela, V.Sa. disse que tambem e tutelado da CLT.

Mas entendemos que V.Sa. tem toda a liberdade de, dentro da

sua ~omunidade, promover reuniões que venham a tratar de iE

desta

Disse

~ forçadente, Dr. Jose de Queiroz Campos, por motivos de

teresses dessa mesma sociedade. Em outras reuniões

corno disse aqui nesta Comissão S.Revma., Dom Badin.

te claro para que se aplique a politica indigenista brasi 

leira. Sofreu dois vetos. Um, não em materia substancial.

O outro ~ef~rente ã participação das missões religiosas no

trabalho indigenista. Devo reconhecer que aquele parãgrafo

f Dl introduzido no projeto por atúação indir.eta da Conferê~

cia dos Bispos e diretamente por ação do então Secretãrio 00

Conselho Indigenista Missionãrio. Ele discutiu lOngammJte

na t-onsultoria Juridica do Hinisterio do Interior que devi

am ser assegurados os direitos históricos das missões reli

giosas. lós obtempera~os que nio eramos etnólogos, nem an

trDpõlDg~5, não estãvamos ali ~~no ~istoriadores mas como

juristaS. E aquela redação pOderia ser impugnada sob a al~

gação de que, pela Constituição, ou~pre ã União Federal a

integração. E a União Federal confiou isso ã FUrlAI. Então.

es'taria sendo imposta ã Fundação ::acional do rndio uma vizi

nh~nça ou uma colaboração que eventualnente poderia ser CO!

~jderada inoportuna. Quisenos dar outra redação, mas acei

tamos e essa redação solicitada pelo CInr, passou na Câmara

e no Senado foi vetada. Houve depois virias tentativas de

reinte~rJr, rom outra redação, o dispositivo. Uma dela. foi

missões religiosas. J1as isso estã sendo resolvido pela atu

al administração. Tenho noticia de que a diocese de Chape-

FUNAI para cuidar dos indios de Xanxeri. que ant1gamente e

ram chamados de Chapecós, lã em Xanxeri. De maneira que

mesmo esse defeito na lei que instituiu o Estatuto do fndio

pacta sunt serranda, os contratos se fazem para serem cum 

pridos. De ~aneira que acha rnJito dificil. Creio possivel

alterações, digamos, no Estatuto do Indio, que e um simples

decreto e, principalmente, naquela legislação interna, o R!

gimento Interno da FURAI. Porque toda a organização admi 

nistrativa da FU::AI e basea':!a nesse Regimento Interno. Ago

ra, quanto ã Constituição, quanto ã Convenção 107 e quanto

ao Estatuto do Indio, acho dificil obter-se uma mudança por

vià legislativa agora. O Estatuto tem pouco tempo de aplic~

ção, não vejo em que ele imponha dificuldades ã administra

ção da FUnAI e o Gnico reparo e este, quanto i presença das

por um Senador de 01to Grosso, da ARENA e, quando o projeto

chegava a ter um parecer favorãvel de todas as Comissões

no plenãrio, o Senador Rui Santos se levantou e pediu a re

jeição. Ora, o outro Senador da Maioria apenas retirou o

projeto para alterã-lo. Procedeu ã alteração, aceitando a

presença das missões religiosas no trabalho indigenista

mas não como direito histórico. "esmo assim, ate hoje

transcorridos quase dois anos, o projeto não chegou ã consi

deração do Plenirio. Então, mesmo que haja defeitos corno

este, acho muito dificil alterar a legislação da FUNAI, me~

mo porque o que tenho lido nos jornais, o que eles querem ai

terar no Estatuto implica em alteração da própria Consti 

tuição, implica em desrespeitar um compromisso internacio 

nal assumido pelo Brasil, que e a Convenç~o 107 da OIT. ;le~

te Pais se adota um principio de legislação internacional ,

necessitam de licença da direção da'FUNAI. Gostaria que V.

Sa. - perdoe-me porque V.Sa. e um jurista e sou apenas um

medico e tenho pouco conhecimento sobre interpretação de

leis - me dissesse que tutela e essa em que o indio, com r!

lação ã FUIlAI, não tem essa mesma liberdade que teria outro

tutelado?

ele que a festa para qual fora convidado por uma tribo ind!

gena fora suspensa porque a direção da tribo não havia pedi

do licença ã FUNAI. Tenho conhecimento tambem que, na re~

Sião de Nato Grosso, no Municipio de Aquidauana, para con -

tratar serviços, sair da aldeia e trabalhar fora, os indios

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - Eu

quiz deixar claro na minha exposição que o instituto da tu

tela pode apresentar-se com as mais variadas caracteristi 

eas. Então, de certa maneira. sou tutelado pela CLT e os

profissionais em geral tambem são tutelados. V.Exa. ê tut!

lado pelo Código de ttica da sua profissão, não pode fazer

dicotomia e outras coisas que são proibidas pelo seu código.

De maneira que isso decorre - vamos dizer - de uma noção com

substância juridica positiva e substantiva. A adjetiva ç ão

dos preceitos substantivos da lei, tanto se faz por decreto,

e, no caso que estivamos di~cu~indo, por lei votada pelo

Congresso, como por portarias e regulamento. Não conheçQ o

regulamento da FUNAI. Quando sai de lã, aquele regulamento

sob o qual nos operivamos, foi alterado un mês depois. Não

sei qual a tradução nessa norma adjetiva, dos preceitos sub~

tantivos. Se tiver que interpretar apenas o preceito subs

tantivo posso dizer que,"no caso do trabalho alugado do in

dio, a FUNAI pode e deve interferir, no caso das festas re

ligiosas e das assembleias que os indios realizam, isso não

encontra amparo na legislação maior. Entretanto, o Presi 
dente da RepGblica tem poderes para adjetivar a lei, como o

presidente da FU::AI pode baixar portarias e. preceitos inter

acó, em $anta Catarina, estã realizando um convênio com
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nos de funciona~ento do órgão e no caso de isso ir alem do

que a~~l capôs conhece os fatos que não são do meu conheci

Mento. ~- epoca em que dirigi a FURAI o {ndio jamais foi

zer suas reuniões. Existem certos costumes nas tribos que

não se compadecem da nossa formação catõ1ica etnocêntrica
-.

Por exemplo, se uma 'ndia quer fazer abõrto o problema é

exclusivamente dn 1a, não e ni~ do seu marido. Mai a nõs

mente incapaz. ~S5 não estamos mais em 1917. Acho que

se a FURAI impede que os {ndios,façam suas festas re1igio 

sas, façam suas reuniões e convidem pessoas para assistI

-las isso, sim, seria tutela orfano1õglca. Mas isso não e~

tã no esp{rito da lei. Era a resposta que queria dar.

seao crescimento biõtico da tribo, mas desde que a tribo

se o genro vai para a casa do sogro ou a nora vai para a c~

sa da sogra, isto tudo €i direito civil. Em direito penal al

guns adotam até a pena de,morte, outros não. O antigo SPI

procurou conto~nar essa pena de morte retirando o {ndio da

comunidade e co10cande-o até por cinco anos em outra comun!

dade. Assim. por exemplo, o atual Cacique dos Carajás da

Ilha do Bananal, num incidente matou um 'ndio, o Maluaré, e

foi retirado para o Parque Nacional do Xingu. Passou cinco

anos com os Villas Boas. Quando o velho Ma1uã - seu pai

- morreu, ele veio assumir a chefia, o mais alto grau da

hierarquia tribal, na Ilha do Bananal, depois de cumprida a

quela pena. Os 'ndios aceitaram-no muito bem. Haviam pra

ticamente esquecido o incidente. Acho que eles fazem suas

leis, sempre fizeram suas leis, ;empre referendaram seus

costumes tribais. Mas, na medida em que se processa o fen~

meno da interculturação, a proximidade das nossas socieda 

des envolventes de cultura diversa, isso vai influir na al

teração,navariãncia desses costumes o que é muito diferente

de se impor uma disciplina legal diversa, pelos órgãos que

deve proteger o 'ndio. Eu demonstrei na resposta anterior

que as pessoas que se propõe~ a cuidar dos Indios sejam

missiondrios ou a FUNAI - p;1em perfeitamente eliminar cer

tos costumes, vamos dizer, até contrários ã sobrevivência,

convença disso. Entre os Xavantes algumas cerimônias foram

abolidas nos u1timos 20 anos, voluntariamente, com a prese~

ça dos padres sa1esianos lã. são costumes muito agressi 

vos para o antropocentrismo do branco. Digo que não se de

ve impor uma legislação externa ao 'ndio, mas no dia em que

o 'ndio queira optar - e tenha condições para isso - pela

adoção da legislação da população envolvente, ele deve fa

zê-lo. Acho que não se deve impor ao 'ndio costumes, insti

tuições, mas respeitar as existentes e acompanhar o proces

samento evolutivo dessas instituições. Era a complementa 

ção ã r-esposta anterior.

convidar

missionãrio

Acho que isso e uma e'specie de tutela, mas não e
tutela orfanolõgica de dizer que o {ndio e absoluta-

proibido de fazer festa, de fazer reuniões e de

consentimento legal e uma questão de fato. O

voltá.

quem quisesse para suas festas e suas reuniões. Ficava sen

do, evidentewente, fiscalizado por um funcionãrio da FUNAI.

Uma vez na Ilha do Bananal alguns funcionãrios da base aê 

rea deram uma festinha de cachaça e cerveja. Eu achava is

so inconveniente e interferi. Mandei que o chefe do posto

interferisse. Que eles bebessem seu caxiri etc, mas cacha

ça era demais. Então acho que a FURAI deve vigiar. Isso e
uma tutela. "as não interferir na liberdade do {ndio de fa

catõ1icos, o abõrto nos repugna. Então temos que arranjar tJr.l

jeito de fazer com que o 'ndio se convença que aquilo não

é certo. Eles ~s vezes sacriflcam, cano os gregos faziam.

uma criança que tem certas deficiências psicossomáticas ou

parece que vai tê-las. ~s vezes sacrificavam um dos gêmeos.

porque acreditam que um era filho de Deus e outro era filho

do diabo. Bom, as freiras que trabalham entre os Tapirapés,

perto da Ilha do Bananal, num afluente que é o rio Tapirap~

conseguiram acabar com esse costume. Quando o 'ndio queria

sacrificar um dos gêmeos as freiras tomavam o gêmeo para

cuidar. Quando o menino crescia um pouco a 'ndia pedia de

o SR. DEPUTADO H~LTER DE·CASTRO - De confor- o SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - AcrédHo

midade com o que. acabo de ler aqui na sua exposição V.Sa .

diz que o 'ndio, na sua tribo, é quem faz suas leis, tanto

civis ~omo penais. V.Sa. não acha que estão impedidos, por

força dest~ portaria da FUNAI, de realizar essas assembléi

as e chegar a uma conclusão ~u, enfim, elaborar suas prõpri

as 1ei'S?

O SR. DEPOENTE (José de Queiroz Campos) - O

Indio sempre elaborou suas leis, vamos dizer, da maneira que

se elabora o direito consuetudinário, como na ânt'guidade

clássico-romana, como depois no direito inglês, até no di -

reito israelense mais moderno, os costumes, as normas vota

das diretamente por uma ass:mbléia que não é constituinte,

.como na Inglaterra e no Estado de Israe1 ••• 0 'ndio sempre e

laborou suas ~ormas cost~neiras.· Ele tem o seu direito ci-

vil no casamento, nas relações patre e matre lineares, nas

relações de parentela etc, se i matri1oca1, se é patri10ca~

que V.Sa. aceite a idéia de que a Assembléia ind{gena seja

a melhor maneira para as tribos elaborarem as suas reivindi

cações junto aos órgãos competentes.

O SR. DEPOENTE (José de Queiroz Campos) -Co~

- sidero vãlida a solução e aceitei-a no tempo em que era Pr~

si dente da FUMAI. Agora mesmo um índio Xavante que está a

qui presente, veio conversar comigo sobre o que eu tinha

feito lã na tribo dele, atendendo a todos os seus pedidos,

Eles pediram armas, carabinas 22, feitas em Itajubã. A en

comenda era precisa, exata, alcance 200 metros e eficiência

absoluta. Fura a cabeça de um jacaré a 50 metros. Eles são

bons soldados, sabem escolher a sua arma. Mandei imediata

mente para eles 15 carabinas. Então, um antropõlogo pode 

ria dizer que se está desestruturando a tribo, quer dizer.

se um machado muda a estrutura, imagina uma carabina 22 de

Itajubá, que é fei ta com a alma do FO, do fuzil ordinãrio de
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natureza, certamente prejudiciais às comunidades de baixo.

O SR. DEPUTADa h~LTER DE CASTP.O - Dr. José

de Quei~oz, temos conhecimentú de que, para pleitear ou a-

nos depósitos de pinga que ia encontrando em cima das mu

las pelo caminho, porque sabia o maleffcio que aquilo iria

produzir nas comunidades. Então a FUIIAI não só pode, . mas

1908. r uma arma eficiente. Eles queriam, então eu mandei

armas e munição. Mas nunca fui interferir na paje1ãncia de

les, no caxiri que eles bebessem. nas festas tribais que e-

,
presentar um projeto de financiamento ao Banco do Brasil w

a outro õrgão qualquer de financiamento do setor agropecu!

rio, hã necessidade de uma certidão negativa da FUIIAI pa-

na

maiores

certidão negativã referente à area dos Nambikwara, la

Serra dos Parecis. Mostrei a planta ao Ma1cher. Ele dis

se: aqui não existem indios. Depois eu cai de um teco-teco

que, felizmente, desabou no próprio campo rudimentar, e en

contrei fndios naquela area. Uma enfermeira e uln pastor p~

testante de Nova Iorque tinh'~ apanhado cerca de 30 i"ndi os

da tribo da tribo chamada galera e tomavam conta deles. ~E

o caminhão do fazendeiro pas.ando la .•. Então, quando o fa

zendeiro requerpu ele teve ~ertidão negativa. Mas foi uma

informação errada.

conhecimento também que existem certidões negativas sobre f
reas dentro da area indigena, expedidas pela FUi{AI?

O SR. DEPOEnTE (Jose de Queiroz Campos) - Te

nho certeza de qu~ isso sucede, pode~ ocorreu no meu tempo.

Jã disse que o Departamento de Propriedade indigena, na mi

nha epoca, era o que me informava se havia ou não índio na

area. Certa feita, uns fazendeiros de são Paulo requereram

agora não se te;:] se~urançu Cu exi'stencia de índios ou não

Sr. DEPUTADO lIÃL TER DE CASTRO - Has essa í-

conhecedores do territõrio ipdígena na epoca, de examinar e~

tes requerimentos e, depois. deleguei-lhe a decisão. Ele e

quem respondia sim o~ não. ~as antes. eu mesmo despachei os

requerimentos colocando certas restrições. Por exemplo:"ate

Sr. Jose da Câmara Nalcher, que we parecia um dos

neste territôrio·. Então pode ser deferido o requerimento,

mas na hipótese de se verificar a presença de indios, is to

implicarã na sujeição do investidor is regras e determina 

çôes da FUIIAI. não se pretendia impedir ~ ocupação do ter

ritõrio. 110 meu tempo, quando eu ainda me encontrava no

Ri", de Janeiro, ell 196"9, de 106 requerir.lentos foram indefe

ridos 6. r uma autorização resultante de uma deliberação m
Superintendencia do Desenvolvimento da Amazônia, não e riem

da lei, e essa deliberação pode ser revogada pela pr~ria S!,!.

DA~. Mas isso não revogarâ o !rt. 136 da Constituição.

O SR. DEPUTADO U~LTER DE CASTRO - r de seu

o

da

que

desta

ati·randoã cavalo, com rifle, nas comunidades indigenas,

deve inteferir para que não se processem fenômenos

ra, naturalmente, estabeleée~ a area, se esta dentro

reserva indigena ou fora dela. Pergunto a V.Sa. qual

les estivessem realizando, ou nas reuniões de tribos

promovessem. Apenas vigiava para não beberem cachaça, por

que i o fim de uma tribo. Isso acho que a FUNAI tem o de

ver de fazer. Se uma pessoa quer se jogar do 10 andar e a

gente pode impedi-la, faz, não vai pensar na liberdade que

ele tem de se suicidar. Então certas cBisas a FUN~I deve

impedir que o indio faça. Ele não conhece os efeitos psic~

trõpicos da cachaça. A maconha eles podem fumar. porque não

faz mal. O nosso cigarro faz muito mais mal a eles. O ca

xiri deles com 4% de ilcool não vai fazer mal, mas a cach~

ça faz, porque e1es~tomam sem medida. Uma vez eu encontrei

na Ilha do Bananal, às margens do Araguaia, um indio morto:

havia morri do afogado. Um indio com um ano de idade quando

jogado no rio ele nada, como i que vai morrer afog~do? Che

guei li adiante e encontrei três garrafas vazias de pinga.

Ele morreu de coma alcoólica. Acho que a FUNAI deve evita~

Imoendaju foi um dos maiores antropólogos brasileiros. Vi

veu mais de 30 anos entre os indios e recebeu o nome de 1

moendaju como batismo de uma tr~bo do sul do Pais. Ele nu,

cri teria adotado na sua gestão quanto ao fornecimento des 

sas certidões negativas.

INCRA no Conselho da SUDAM me procurou, indagando em que p~

dia ajudar a FUIIAI dentro da SUDAM. Eu disse simplesmente:

o maior problema da FUNAI, na area da SUDArl, na area da Am~

zônia, é o das frentes pioneiras. A SUDAM estã oferecendo

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)

go que assumi a Presidência da FUNAI, um répresentante

Lo

do

rea não era delimitada pela FUNAI?

O SR. DEPOEnTE (Jose de Queiroz Campos) -não

havia nesta area tribo indfgena. Era bem dominial, mas não

era vinculada ã propriedade indigena. "as como saber? Pe

lar meo~s, o flalcher disse que não havia indio, mas havia,

e ja tinha sido deferido o requerimento. Agora os deferi 

mentos tinham uma observação: se constatada, apesar da cer

tidão negativa, a presença de fndios, o investidor tinha de

recursos a toda essa gente sem indagar a respeito da titu1~

ridade da terra e·o que ocorre e que, por ignorância deles

mesmos, eles estão requerendo incentivos para terras situa-

das em territõ~ios indigenas. Ele, então, apresentou

proposição numa reunião do Conselho da SUDAll, segundo

uma

o

se submeter ao crivo da FUNAI. Isso sucedeu no meu tenpo ,

deve estar sucedendo hoje em toda a chamada Amazônia Legal,

porque não acredito que a FUNAI tenha ate hoje contactado t.Q.

das as tribos brasileiras.

o SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Muito obri

qual, para que a SUDAM deferisse os recursos propostos nes

tes contrato$ de investimento, teria o interessado que apr~

sentar uma certidão negativa da FUNAI, como se processava no

meu tempo. Encarreguei o Diretor do Serviço de Patrimônio,

gaclo, Sr. Presideote.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias "0-
vaes) - Meus cumprimentos ao Deputado Wa1ter de Castro pela

acuidade da sua inquirição. Tem a palavra. a seguir. como
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novo inscrito, o ilustre Deputado João Pedro de Carvalho N~

to.

o SR. DEPUTADO JoAO PEDRO - Sr. Presidente ,

Dr. Jose de Queiroz Campos, quero inicialmente cumprimentar

V.Sa. pela exposição que fez, trazendo tantos subsídios a

esta Cnmissão, ã qual tenho a honra de pertencer. Gostaria

de, apenas para esclarecer melhor, fazer duas pequenas ind!

gações. A priweira se refcr~ ao Estatuto do Indio. Lembrou

V.Sa. que foi o jurista TeMlstocles Brandão Cavalcanti quem

preparou um anteprojeto de E!tatu'to do Indio. Temos ouvido,

aqui, nesta Comissão, criticas ao fato de à epoca em,que e~

te trabalho foi elaborado não terem sido ouvidos os princi

pais inter,ssados, os índios. Gostaria de saber se, na op!

nião de V.Sa., este fato torna sem valor ou de pouco valor

o Estatuto do Indio. Gostaria de saber tambim, no seu en

tendimento, da necessidade da reformulação desse Estatuto e

se seria desejãve1 ou possível a participação de índios na

elaboração de alguma reformulação que fosse feita no Estat~

to do Indio.

o SR. DEPOE~TE (José de Queiroz Campos) - Em

prineiro lugar, o trabalho do jurista Temístocles Brandão ~

valcanti foi assessorado pela FUNAI e, tambem, ele procurou

ouvir quantos haviam trabalhado no antigo SPI e os antropó

logos e etnólogos que quisessem informã-lo e prestar depoi

mentos. Estudou toda a legislação internacional indigenis

ta, desde a relativa ã Gpoenlindia ate is da America do Su\

do Norte e do Canadã. Evidentemente nãa teria condições p!

ra ouvir todos os caciques brasileiros, nem isso e possível.

Sabemos que os remanescentes indígenas representam popula 

çôes insuladas que podem ter 20 elementos, 100, dois mil,

três ou quatro, como no grupo Atroari, Waimiri, no Amazonas.

Imaginem V.Exas. se seria possível àquela epoca formular- se

um Estatuto que não criasse obriJações aos indios, mas aos

brancos, para ser estrita-~~te necessãria a audiência dos

índios. Acho que a audiência dos índios se impõe em certas

outras deliberações do órgão protetor. Ele tem condições p~

ra, em cada caso, ouvir ca·ja trilJo. ::ão um jurista encarr!

gado de um ~nteprojeto de estatuto. Recebeu, como ji disse,

assinalada colaboração tanto na Cimara como no Senado, e

quem se apresentou representando os interesses indígenas ffi

ouvido. O CINI, Conselho Irtdigenista nissionirio, na epoca,

foi largamente ouvido e aceitas suas ponderações, embora j~

rlstas que as ouvissem e as expressassem soubessem das dif!

cu1dades tI"'! elas teriam, de aprovação, de sanção. Dizem

que Roma não se f" em um dia. Não acredito que os índios

vão desaparecer em duas gerações, como muita gente propala.

O õrgão que deve assistl-los, ouvl-los, e que tem competên-

cia constitucional e legal para faze-lo ê a FUNAI. Então a

FUMAI que funcione, procure atender o interesse de cada tri

bo, porque cada tribo teri uma reivindicação própria, do

grupo tribal a fazer; os índios não tem todos os mesmos co~

tumes e instituições~ Ji disse que havia tribos que adota-

vam o abõrto, outras que sacrificavam gêmeos; nem todas fa

%em isto. Hã tribos que adotam o divórcio. Hi tribos que

me pareceram, pelo meno?, como os Tiriyôs, favorãveis ao m~

1:rimõnio indisso1uvel. Aliis, o casamento e contratado, qua.!!

do as crianças ainda estão no ventre da mãe. De maneira que

não hã duas tribos iguais. Uma reunião de caciques de vir!

as tribos - tenho quase certeza - examinaria problemas de

interesse comum de todas as tribos brasileiras. Eu posso

assegurar que eles diriam:"nanter a propriedade da terra

não se meter muito na vida da gente, e trazer remedio, pois

quem trouxe doença que traga o remedio para curi-la, por

que as doenças da gente, paje curava, mas agora não cura

mais as que vocês trouxeram. Então acredito que,numa reuni

ão dessas, seriam lançados os protlemas comuns a todas as

tribos. E nôs sabemos tanto quanto os índios quais são e

les: a propriedade da terra, a situação sanitãria das tri 

bos e o respeito aos seus costumes e instituições. Mas ou

vir centenas de Caciques para elaborar uma lei no Congresso

Nacional, penso que V.Exas. levariam 50 legislaturas.

o SR. DEPUTADO JOÃO PEDRO - Gostaria de ind~

gar de V.Sa. a respeito da participação religiosa. Ela exi~

te, ê consentida e tem apresentado alguns resultados favorI

veis. No seu entendimento, e ela indispensãvel?

D SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - H.!!.

je, eu não diria com tanta segurança, como no meu tempo. N~

quela epoca, ela era absolutamente indispensãvel. Quando eu

dirigi a FU~AI, 80' da assistência que se deu aos índios fui

dada pelas missões religiosas, católicas e protestantes

Não gosto de falar de funcionãrio, porque sou funcionã r i o

publico aposentado, e ainda trabalhando noutros empregos

recebendo pelos cofres publicos, o que não sucede com os C~

ciques. Mas acho,que o trabalho dos missionãrios ê gratui

to, ê feito por vocação, e uma missão, não um emprego. Uma

das maiores dificuldades que eu tive, quando transferi a FU

NAI para Brasília, foi a de que meus funcionãrios queriam

que eu depositasse a verba indígena na Caixa Econômica, pa

ra que pudessem adquirir apartamentos para morar. Acho ju~

to. Eu tambêm recebi apartanento, quando vim para Brasília.

O Presidente Juscelino Kubitschek me transferiu, teve que

me dar uma casa para morar. Eu não sou caracol que leva a

casa nas costas. Entio os meus funcionirios tinham razão.

Os padres, os missionãrios, 05 pNOtestantes vão para as tri

bos e são eles que constroc~ o seu tapiri ou a sua maloca;

eles providenciam tudo, e nenhum vai pedir um aparta~ento em

Brasllia, com os recursos do órgão indigenista. Então eu

acho que eles são especialmente vocacionados para isso. sio

pessoas excelentes, na maioria. Depois que nós tivemos as

primeiras briguinhas a respeito de catequese, os padres e ns

protestantes passaram a estudar antropologia, etnologia, e

desistiram desse negócio de querer enfiar uma religião es

tranha na cabeça dos índios, ou batizã-los. Eles passar~ a

estudar. Hã enfermeiros, medicos, entre esses missionãrios,
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que dão assistencia sanitiria aos indios. E eu acho, entã~

que a FUNAI - do meu ponto de vista - não deve perder essa

colaboração. Sei que o problema maior que tem surgido e en

tre o Conselho Indigenista llissionirio e a FUNAI. Tenho a

qui o testemunho de um padre que foi meu assessor na FUqAI,

Pe. Ant~nio Iasi JGnior. Quando Presidente da FUNAI, uma

das minhas maiores preocupações era a de que eles se organi

zassem para fiscalizar a FUnAI, que não i sÓ o Presidente

nem um grupo de funcionãrios em Brasilia. A FUNAI estã es-

palhada por 18 Estados da Federação, onde hã padres, onde

hã missões religiosas, onde hã dioceses. Tem de haver fis~

calização não somente da Presidência da FUNAI mas dos or

gias de fiscalização interna, e tambem una fiscalização ex

terna, como existe a do Tribunal de Contas, em relação às

suas contas, apesar de haver um Conselho Curador na FUNAI •

Então eu sugeri aos padres, em duas reuniões - uma e~ São

Paulo e outra no Parani - que eles organizassem uma pasto -

ral indigena e, se possiva , uma ~relazia só encarregado de

todos os problemas das missões. Isso não era possivel,nin

guim queria ser prelado e eles resolveram fundar o Conselho

Indigenista ~issionirio. Acho o trabalho excelente. Agora,

neles não hâ a atuação executiva, vamos dizer, dentro do

conjunto total da organização missioniria. Os Bispos i que

podem - onde hi remanescente indigenas - pelas suas dioce.

ses, se as missões diretamente não quiserem fazê-lo, reali

~3r convêniOS parõ ajudar nessa assistência aos indios. Is

so e o que sucede agora. A Diocese de Chapecó desenvol v e

plano para ajudar indios em Santa Catarina. Hã cerca de um

ano, a Diocese de Chapecó, sob orientação do Bispo Dom Jose

Gomes, estâ desenvolvendo um projeto-pioneiro junto ao pos

to Chapecó, localizado em Xanxerê. Trata-se da criação dê

lavouras comunitãrias para que os próprios indios possam g~

rantir sua subsistência, tirando-os da condição de "baias 

-frias dentro da sua própria terra", no dizer do Prelado

l\gora, como julga o Prelado a atuação dos índios? Hesm9 que

o projeto de Chapecó, que estâ sendo elaborado, seja assin~

do pela Diocese, não tenho motivos para romper com o CIMI •

Apenas aguardarei serenamente a assembleia do CIMI, que se

rã realizada em principias de novembro. Posso, talvez, di~

cordar da linguagem, um tanto ispera, do CIHI, mas quem so

fre em situações penosas não pode esperar que acertemos na

linguagem para poder sobreviver. A causa que nos une - FU

NAI, CIMI, Diocese - e por demais humana e digna de todos e~

forças para chegarmos a soluções concretas. Vemos, assim,

que a atual administraçio da FU~AI esti procurando realizar

~sses convenios com as Dioceses. No meu tempo, havia mais

do que convênio. Era delegação das atribuições da FUNAI às

~issões, em suas respectivas ireas. Acho que não se pode

desperdiçar esforços. CIllI, .Dioceses, missionirios e FUilAI

devem unir todos os esforços, porque a batalha é dura e não

~ muito ficil proteger 100 mil indivíduos em 100 milhois

o SR. DEPUTADO JOÃO PEDRO - Muito obrigado,

Sr. Dr. Jose de Queiroz Campos, pela gentileza das respos 

tas. Estou' satlsfeito, Sr. Presidente. l~uito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No-

vaes) - lleus cumprinentos ao Deputado João Pedro, a quem

convido para assumir o lugar do Sr. Relator, que teve de se

ausentar por motivo de força maior. Na qualidade de Vice 

-Relator, S.Exa. tem direito ã Presidência. Como insc;ri to

seguinte, dou a palavra ao ilustre Deputado Lauro Rodrigues,

Vice-Presidente desta Comissão.

o SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Dr. Jose de

Queiroz Campos, por r~zões estranhas ã minha atividade nes

ta Casa, cheguei tarde a esta reunião, o que deploro, pois,

por uma leitura superficial do trabalho que recebo e que fui

o preâmbulo do pronunciamento de V.Sa. nesta Casa, conven 

~o-me de que estou diante de um homem interessado no probl~

ma do indio tanto no campo social, como no histõrico. E, r~

lativamente a uma das suas afirmações, tenho uma indagaçãoa

fazer. Sabemos que depois que se criou o Estado, todo ho

mem, lato ~' e um tutelado. Vê-se, pois, que o Estado,

Que deveria ser um nivelador je direitos, agora, no caso ei

pecifico da FUNAI, cria um processo discr~minatõrio, eis

que tutela o indio para pior, ~o nDSSO entendimento. Enqua!

to isso, a tutela religlosa, se assiste o indio na organiz~

ção familiar, religiosa ou mistica, instalou tambem uma tu

tela, com poderes degeneratôrjos de crenças e de costumes

Qual a solução ideal para ezse impasse, Or. Jose de Quei

roz Campos: absorver o índio, que sobreviveria apenas nos

museus e nos centros antropológicos, ou preservi-lo no seu

habitat?

O SR. DEPOEnTE (José de Queiroz Campos) - A

~,=r'Junta de V.Exa. lembra-Me um velho aforisma humano: "Vir

tus et Media". Não SÓ a nossa formação cultural, cowo ate

mesmo os imperativos da iegislação em vigor, que deve ser

obdecida - a lei foi feita para ser cumprida - impediriam a

primeira solução no sentido da absorção imediata das comuni

dades indígenas pela camunidade nacional envolvente. Se a

lei manda que se integre o índio, respeitados os seus cost~

mes e instituiçõe~ tribais, isso significarã que, ou obtere

mos uma integração do tipo da que nós assinalamos em Canu 

dos, em que o l~dio seri apenas um servo na terra. O Mexi

co tem muito maior nGmero de índios que o Brasil. Eu esti

ve no Mexico, vi a experiência e ouvi os antropõlogos índi

os do Mexico que, por sinal, não tinham em muito boa cont a

a memória de Benito Juarez, que era índio e foi Presidente

da RepGblica. Eu encontrei mais de 95% da população indíg~

na ou des cenden te de i ndi o no 'Pexi co traba lha ndo na ag ri cul

tura, recebendo certos inccpr,vos Jo Estado, mas alguns an

tropólogos, alguns doutores em nGmero pequeníssimo. Então,

o Mexico, que tem uma boa legislação, nio conseguiu essa i!

tegração, como me parece deva ser feita. Quando eu estive

em Israel, há 20 anos, o maior orgulho dos judeus era o
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O SR. DEPUT~Dn LAaRa RODRIGUES - Dr. Jose de

Pela legislação em vigor, essa política pode ser adotada

baseada naquele velho brocardo: ·virtus et media·.

seu primelro general iemenita. O Iimen tinha uma civiliza

ç~o ioual ã do tempo de Cristo: uma cultura arcãica, de 2

milênios, e Israel. por causa das perseguições raciais havi

das no limen. atraiu os judeus de lã, que chegaram sem co

nhecer o lvrlte - que e o hebrãico mod~rno em Israel - fa 

lando um silam do hebrãico antigo. Eles aprenderam o ivri

t~ e um deles, 10 anos depois. era general das Forças Arma

das de Israel. Isso e integração. são mais de 70 linguas

que se falam em Israel; são mais de 70 diferenciações etni

co-culturais. mas hã integração. Fala-se o ãrabe oficial-

podem falar no idische separati ou no idisch azunazi, ou

frarrcês, inglês, espanhol etc, de acordo com a cultura se 

cundiria de onde eles provieram para ch~~ar a Israel. QU8r

dizer, isso e que eu chamo de integração e isso e que eu

acho que deve ser feito, como conseguiram fazer os jesuitas,

no inicio da colonização. fia própria exposição lembro a fi

gura de Araribóia; lembro as figuras dos Poti, que foram r~

a1mente integrados não como servos da gleba. Agora, quanto

ã outra solução de manter santuãrios indígenas para apreci!

ção dos antropólogos, acho que e injusto, anti-humaníti r i o

e1e~ servirem de curiosidade para os outros. Eles precisam

ê de solidariedade de m~~ c~munldade nacional para poderem

se integrar e não serem apr~sentados como fósseis vivos

extensão, digamos, do credito rural aos grupos indígenas de

agricultores, quando atuando como pessoa física, ou como ~~

soa jurfdica em projetos çlanififados, executados e supervi

sionados pela própria FUnAl?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - ls

so foi feito ate pelo extinto SPI. Quando administrava o

SPI Jose da Gama Malcher, era Ministro da Agricultura o ex

Senador João Cleofas, no último Governo do Presidente Var 
gas. Eles eram tão bons no :ultivo de cereais que um con -

curso de produtividade no Rio Grande do Sul foi ganho por

uma tribo indigena. Maneco Vargas recusou-se a pagar o pr~

mio. Então, o Ministro João Cleofas disse: ·Se você não p~

gar, eu pago do meu bolso", Eu encontrei tambem comunida 

des indfgenas na 4a. Delegacia produzindo mais trigo por ã

rea do que os colonos. Mas tambem defrontei uma grande di

ficuldade. O Banco do Brasil não queria financiar, porque

o Tndio não era proprietário da terra; era um simples pos 

seiro. Mas jã no meu tempo, por intermedio do brásileiro

~ue dirigia a 4ã. Delegacia, o Banco do Brasil li no Paraná

resolveu que podia financiar, tendo como garantia os frutos

~endentes. Ora, isso depende do Banco do Brasil ou dos ou

~TOS bancos de fomento. Eles têm condições para decidir a

respeito, como decidem relativamente aos brancos. Recente

~nte, em Minas Gerais, no interior de Jacutinga, uma senh~

ra me consultou. Ela trabalhava com cafe. Tinha dois fi

lhos com a nua propriedade e ela tinha os frutos. Foi ás

sim que o marido deixou em testamento. Então ela só podia

outrosmente. como se fala o ivrite oficialmente. Mas os

Queiroz, ao seu tempo, ou agora mesmo, tem conhecimento se pedir emprestimos assinados pelos dois filhos. Morreu um

no sentido de Integrar, o q~e acha V,Sa. da viabilidade da

o SR. DEPUTA~O LAURO ROCRIGUES ~ Or. José

as tribos brasileiras estavam cadastradas na FUNAI?

O S~. OEPOEnTE (Jose de Queiroz Campos) - O

antigo SPI fazia tentativas de cadastrar, vamos dizer, fa

zer um levantanento numerico dos índios brasileiros. Quem

fazia isso não era propriamente o SPI, mas o Conselho Naci~

nal de Proteção aos !ndios. Um dos funcionirios, que tinha

ã sua disposição, de vez em quando, uma viatura para faze

-lo, ainda continua na FUflAI: chama-se Ney Land, e esti se,!:

vindo no Museu do lndio, no Rio de Janeiro. Mar eu, una~,

Conselho, devia haver cerca de 3 mil índios Pankararu, em

Pernambuco, em ~guas Belas. Eu cheguei lã, não havia nem

1500. Quer dizer, quem conta um conto, aumenta um ponto

Quem conta indio,: •• indio, um parece com o outro - e como

japonês - e ele pode ter contado o mesmo indio 5, 6 vezes.

Não é um trabalho muito fácil embora, evidentemente, seja

facil itado nas tri bos ma i s aculturadas, porque el es mesm o s

se contam. S~ acredito em estat'stica sobre indio feita por

Tndio. Por outros, não e ficil. Creio que a FUNAI deve

continuar promovendo esses levantamentos. Mas que nós te 

nhamos segurança absoluta para estabelecer o número de índi

os existentes no Brasil, eu não acho fácil.

ounômicos para elaborar esses projetos para cada tribo,

mesmo ate para um indivíduo, um elemento da tribo.

dos filhos, ela se desentendeu com a nora. Então o Banco 00

Brasil resolveu que ela hipotecaria apenas os frutos pende~

tes, e fez os emprestinos. Se poàe fazer assim com o bran

co, pode fazer com o indio tambem. Agora, esse auxílio e

necessãrio, principalmente não pode ser negado pelos estab~

lecimentos oficiais de credito que fazem o fomento da prod~

ção.
O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Dependeria,

entio, da FUflAI realizar o projeto.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - r
só a FUNAI organizar o projeto, ou o próprio índio aprese~

ta o projeto ou algue. por ele, Por exemplo, não ê a SUDAM

nem a SUDENE que elaboram os projetos; são equipes que os

elaboram. Então, a própria FUflAI teri seus assessores eco-

o SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Dr. Jose

quando moço pratlquei muito a caça e a pesca. Pesquei e c~

cei no Brasil Central. Tive contato cem algumas tribos da

quela região, e verifiquei que a velhice no 'ndio ê um sem

-destino na vida. O ;ndio não é beneficiirio do Sistema de

Previdência Social, nem sequer da lei da ancianidade. Per

guntaria ao senhor: não acha que, dentro da tutela de que

falamos, se esti cometendo uma grande ingratidão com o ;pdlo

velho?

desselevei uns dados e fui visltar a tribo. Pelos dados



156 Sábado 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NAf'JONAL (Seção I) - Suplemento Junho de 1978

o SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - A

cho, e não vejo qual a justificativa que eles apresentam

Pela Convenção 107, da Organização Internacional do Traba 

lho, não podem ser recusadas às populações tribais e semi 

tribais as mesmas garantias àsseguradas ao trabalhador em

geral ou ao cidadão em geral do pals ond.e hã remanescent e s

tribais. Não vejo por ,que o in,~o septuagenãrio não possa

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Sr. Pre-

sidente, ilustre Dr. Josê de Queiroz Campos, quando o arro

lou para depor perante esta Comissão, Dr. Queiroz 'Campos

esta Comissão teve presentes duas circunstâncias. A primei

ra, a de V.Sa., como aqui jã ficou dito, ter sido o primei

ro Presidente da FUNAI e, portanto, de certa maneira, quem

receber do FUNRURAL, como rece~e o outro que trabalhou na

lhe deu configuração, quem lhe delineou o destino.

da sua sajtia, naturalmente, a FUNAI experimentou

Depoi s

mudanças

terra durante tanto tempo, trabalho alugado, ou mesmo por

conta própria. Não encontro nenhum impedimento legal e, se

houver, ai e que estã, a legislação existente pode ser com

plementada se hã lacuna na lei. Nós temos em Direito Admi

nistrativo, V.EXil. sabe como jurist.a, o Princlpio da Reser

va Legal. Em materia de Oireito Administrativo não se pode

fazer senão o que a lei manda. r diferente do Direito Ci

vil, onde tudo que a lei não propibe i licito fazer. Entã~

talvez, a administração se sinta obstaculizada nesse atendi

menta por falta de uma legislação. Nada mais viãvel, pois,

do que se estender a legislação existente ao lndio, se por

acaso e lei, mesmo, por intermedio das duas Casas do Congr~

50. Quando essa assistência decorra de decreto ou de port~

ria, trabalhe a FUNAI para obter essa mesma assistência

Agora, creio que, no caso do FUNRURAL, uma lei especifica ,

.la evidentemente não cogitou do indio. Então, por que

não acres~entar num artigo o beneflcio para os indios, a

partir de tal idade, que deve ser mais precoce, porque o ou

tro tem uma aposentadoria aos 70 anos? Acho que, no caso do

Jndio, devemos ficar nos 50, visto que sua possibilidade de

vfd~ raramente chega aos 50 anos. Que se proteja tambem o

Jndio velho. Quando eu era Presidente da FUNAI, os velhos

caciques, como os da Ilha do úananal, recebiam um salãrio ml

nimo.

o SR. DEPU1~~0 LAURO RODRÍGUES - Ainda mais

levando-se em conta que o índio, pelo Códjgo Civil, e rela

tivameqte responsdvel. ~~s estou muito satisfeito em ouvir

o senhor, e tenho a impressão de que sairã daqui convencido

de que nós estamos procurando alguma coisa no sentido de

contribuir para a formação de uma nova mentalidade na dire

ção dos anse~os, das expectativas desses povos que, com ca

racteristicas semibãrbaras, digamos, primitivas ainda, vi

vem entre nós em pleno Seculo XX, quando o homem jã conqui~

ta os caminhos estelares. Muito agradecido a V.Sa.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No-

vaes) - Meus cumprimentos ao Deputado Lauro Rodrigues, a

quem peço que, no uso das suas atribuições, substitua esta

Presidência durante o tempo em que devemos inquirir o ilus- f

tre Depoente.

(O.SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES ASSUME A PRE-

SIDtNCIA)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Lauro Rodrigues)

- Com a palavra, pois, pela ordem de inscrição, o Sr. Depu

tado Israel Oias Novaes.

muito pequenas e, no entanto, os tempos experimentaram mu 

danças extraordinãrias. Isto me~fa~ pensar que - quem sa

be? - a FUnAI do seu tempo era a FUNAI ajustada is prãticas

do tempo. E quem sabe se o desacordo trazido pelos tempos

não tornou a FUNAI insuficiente para sua missão? Porque

depois da sua saida da FUtlAI, se deflagrou o mov,imento de 

senvolvimentista no Pais, capitaneado, a cargo do Ministi 

rio do Interior. Então, quero perguntar se V.Sa. ~ão consi

~ a~ra mesmo necessitada a FUtlAI de revisão, ante a eclosão

desenvoliimentista do Pais, que, proclamadamente, reconhece

como um dos seus obstãculos os indios que encontra pelo ca

minho? Peço a V.Sa., como tenho uma enumeração relativame~

te extensa de indagações, que abra mão da sua extraordinã 

ria boa vontade e Sintetize as respostas.

o SR. DEPOENTE (Josê de Queiroz Campos)- Não

acho que no periodo de um decênio tenha havido essa modifi

cação tão grande quanto ã chamada politica de ocupação do

territõrio, que data de Pedro ~lvares Cabral. Ocorreu uma

certa indisciplina inicial, perfeitamente explicãvel, qua~

do se estabeleceu o pãnico no Pais a respeito da internaci~

nalização da Amazônia. Hoje essas frentes pioneiras estão

mais organizadas. A legislação, se aplicada, protege sufi

cientemente o indio. A questão e querer aplicá-la. Não

acho tenha ocorrido realmente uma substancial mudança.A le

gislação, parece-me atende ã evolução atual, e ate mqis ra

pida que se processe. O problema estarã em promover essa

ocupação do territõrio sem destruir as comunidades tribais.

E a FUNAI tem instrumentos para velar por isso. Eu n~l sei
,z

se uma modificação, por exemplo, no art. 186 da Constitui -

ção, ou na legislação da FU~AI, não tiraria esse instrumen

to de defesa que orienta o 8rasil ao cumprimento dos seus

compromissos internacionais. r a resposta mais rãpida.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O Mini~

teria do Interior ê o órgão especificamente designado para

orientar essa politica desertvolvimentista do Governo, e a

brange tambim a FUNAI. Eu não sei se não hã uma colisão e~

tre essas duas funções governamentais. O que V.5a. tem a

dizer sobre isso?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - Di

ferentemente o que respondeu o Ministro Albuquerque Lima

temos opiniões discordantes a respeito. Aliãs, a exposição

do Ministro Temistocles Brandão Cavalcanti, no seu antepro

jato de lei, sugeria que a FUnAI devesse constitui, corno na

quase totalidade ou na totalidade dos paises onde hã rema -
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tinua.

isso mesmo.

so.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então e

A queO SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -

V.Sa. se reporta?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - I~

O SR. DEPOEUTE (José de Queiroz Campos) -Ço~

tinua, mas não com aquela intensidade.

O SR. DEPUTAD~ ISRAEL DIAS NOVAES - Has 1 de

todo o jeito. o Brasil ê considerado •••

O SR, UE?OENTE (Jose de Queiroz Campos) -Sei.

Mas o Brasil co~provou que não havia genocídio. Tínhamos a

Lei Afonso ArlnOS que definid o que era genocidio, dentro

das normas do Dlreito Internacional, e não havia como impu

tar genocidio ao Governo brasileiro. Então eles saíram pa

ra outra: inventaram a palavra etnocídio; não estão matando

indio, mas estão destruindo a cultura. Posso dizer que um

dos nossos eminentes antropólogos. que adota esta tese, que

fala em genocídio, escreveu um livro pequeno e excelente s~

o SR. DEPO~NTE (Jose de Queiroz Campos)-Eles

se completam, eles se conju3a~, eles se integram, mas não

constituem um só documento. O que ocorreu, antes que o Mi

nistro assumisse a Pasta, fni uma Comissio Parlamentar de

InqQ5rito na Cimara dos Deputados. Sabe V.Exa. que, depois

dessa Comissão, o Ministro Albuquerque Lima mandou abrir um

inquerito para apurar aquelas denúncias. Havia, na verdade,

fuo~ionãriõs relapsos, mas nio funcionários que houv~sem e~

tuprado ou assassinado índios. Esses funcionários relapsos

foram afastados, já no inquérito administrativo, ocorrendo

também o afastamento áaque1es que nenhuma culpa tinham

Muitos retornaram depois ao Ministerio da Agricultura, re

correndo ao Judiciãrio, possibilidade que não teriam se fo~

se aplicado o Ato Institucional. Mas o Ministro Albuquerque

Lima fez um inquerito regular, assegurando plena defesa,pr!

sença de advogado etc. Então, puderam recorrer ao Judiciã

rio. Algumas vezes recorreram à Consultoria Jurídica do Mi

nisterio do interior e tiveram decisão favorãvel. Entio ho~

ve toda essa atoarda, e e evidente que algumas personalida

des banidas do Bràsil, principalmente na França, queriam co~

bater o Governo que os havia lançado fora do seu país. Eu

não tenho certeza se não faria o mesmo. Mas houve um exag!

ro dos próprios antropólogos e etn5logos franceses, dinamar:.

queses, dos países n5rdicos e da Alemanha.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E que co~

explicitado na explanação do Ministro Albuquerque Lima. Mas

posso atender à curiosidade de V.Exa.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Serã que

V.Sa. nã~ se referiu ã demissão de funcionãrios do SPI, ve

ja bem?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)- Nã~

Isso consta do depoimento do Ministro Albuquerque Lima.

- Penso que V. Exa., no particular. sincretizou o meu depoi

mento escrito com o depoimento do Ministro Albuquerque Li

ma. Não fiz referencia. nem explícita. nem direta, ao pro

blema anterior do SPI. porque achei que estava devi damen te

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mui to bom.

Muito obrigado. Agora, no começo do seu depoimento, que eu

reputo realmente importante não obstante polêmico. e todo

documento importante tem necessidade de ser polêmico, por

que às vezes ele e mais importante pelo que provoca do que

pelo que ele diz. V.Sa. atribuiu aquela campanha de antr~

pó10gos internacionais contra as nossas prãticas na po1íti

ca indigenista tambem ã ação de refugiados e banidos; mas,

em seguida, eu descobri, nôs dois somos advogados e jorna

listas,- creio ter descoberto - uma pequena incongruênci a

quando V. Sa. lembrou que, instalada. criada a FUNAI, com

a sua designação para presidí-la, houve numerosas remoções

e demissões de funcionãrios do SP! que, na verdade, se co~

duziam mal e ate criminosamente nas suas atribuições. Ora,

então'a campanha internacional tinha o seu fundamento, ta~

to que a FUnAI viu-se obrigada a proceder a uma limpeza no

SPI antes de começar a funcionar.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)

nescentes indígenas, um Ministerio. O Ministerio da Dinamar:.

ca e que cuida de índio lã na Groenlândia. Nos Estados Uni

·dos hã uma Secretaria de Estado de Neg5cios Indígenas, que

é dirigida por um índio. As missões são conflitantes. A

prõpria orientação das in~agações feitas por V.Exa. e um re

conhecimento do conflito existente nessas duas missões. Por

que? Os que vão ocupar o território sabem que o território

estã ocupado menos densamente, mas ocupado por remanescentes

indígenas. Eles querem o mato desse território, e os índios

se defendem. ~s vezes eles têm condições, como o grupo Atr~

ari, que vive lã na Amazônia. de se defenderem mesmo, e só a

tacam 10 11 , 10 flexas contra UMa carabina, ê possível. Os

outros nio tim essas condi~ões. Entio eu acho, como o nini~

tro Temistôcles Brandão Cavalcanti, que poderíamos ter, ã s~

melhança do que ocorre em tOGas as Ameriéas e ate na Europa,

um Ministerio dos neg5cios Indígenas. Não hã um ôrgio dire

tamente vinculado à Presidência da República. Chegas de ôr 

gios vinculados ã Presidência, devido o Presidente não poder

tomar cónta de todos eles, mas um Ministerio de Negôcios In

digenas, sim, como existe a experiência nos outros países, o~

de a assistência aparentemente, e malor ou melhor do que no

Brasil. A~rra, posso lhe dizer, pelo exame que fiz de doc~

mentos etc ••. de desempenhos, quando estava aqui estudando a

reformulação da legislação indigenista, que, depois do Mar!

cha1 Rondon, o melhor desempenho do SPI foi quando esteve

vinculado ao Ministerio da Guerra. Quando procurei criar a

Guarda Rural Indígena, isto e, índios desarmados mas fard!

dos com cacetetes e sabendo usã-10s, eu posso lhe assegurar

que não houve i nvasã-o de terri tóri o i ndígena onde ha vi aguar:.

da indígena.
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bre a po1itica indigenista brasileira. Escreveu 4 volumes

sobre o processo civilizatório para msotl"ar que isso sucede

desde o dealbar dos tempos. As culturas se substituem pacI

fica ou violentamente" Os gregos se tornaram escravos dos

romanos e Tirão, um grande filósofo, transformou-se em ta 

qUlgrafo de Cicero. Embora tratado com muito mais carinho

em suas cartas do que a filha e a esposa Terencia, era um

escravo.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Ve V.Sa.,

o genocidio não pede ser detectado apenas pela atividade

mas tambem pela passividade. Então pode haver, digamos, o

genocidio por omissão.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz C3mpos)- Mas

não e definido nem na legislação mundial nem na brasileira.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas ima-

gine V.Sa. que a legislação vem sempre depois da ciencia

nunca a antecede. A legislação preventiva ê quase inexis 

tente no Direito. A legislação e fruto da experiência. No

entanto, se não existe ainda, digamos, a punição para o ge

nocidio por omissão, este fenômeno pode ser verificado. Dat

talvez, a prática extinção do elemento indigena no Brasil ,

se se cuidar quantidades. Alguns estudiosos afirmam, por

exemplo - tenho visto ate uml ce~ta discrepância - que ha

via na epoca da descoberta de 5 milhões de indigenas no Br~

si1. Esse juizo varia desde 3 ate 6, mas e indiscutive1 que

havia alguns milhões. Agora alguns antropõ10gos afiançamnão

chegarem a 100 mil. Ontem,ouvi de uma alta personalidade da

República que ele estima em 200 mil. Com otimismo, diz ele.

Então ve V. Sa. que algum genocldio houve, por omissão ch assisten

cia etc. Porque sabemos que até m~moos cangaceiros - isto e

conhecimento recente - foram criados pelos pr<imeiros empresâri

os para defenderem ás novas 1avouras,os novos centros de pecuâ

ria, da ação indigena, para que "limpassem a área, que é

uma expressão cruel, mas real.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)-Res

pondo a V. Exa. dizendo que, ao que me pare,' e , nada tnpede que se co!!!.

p1emente a legislação, in c1usive definind') gel ocldio lXlr anissão

e etnocidio, jã que são fenêtnen05 verificados pelos cientistas na área

das Ciências Sociais.o--que acontece, por exemplo, com o Presi

dente da FUNAI, com o Ministro do Interior, com o Presidente

da República, é que eles só podem tomar certas providências

e cautelas baseados na lei, e esta lei não existe. A que de

fine o genocidio é a Lei Afonso Arinos.E posso assegurar a

V.Exa. que, em nenhum a das ocorrências existentes no Brasil ,con

figuraram-se ou se apre~entara~ aqueles elementos que def,

nem o genocidio. Dai a resposta que pudemos dar ã campanh a

realizada pelos etnólogos europeus, e que diminuiu nuit~ao

me convidarem para uma conferencia na ABI, quando proferi o

que ch~maram de "Discurso acs Nórdicos", com grande divu1g~

ção em toda a Europa. Como, depois, em uma entrevista OCa 

dernos Alemães" - "fiem genCC\ lio ner,) etnocldio" ,res!Jondi. C~

.0 advogado, como cultor do Direito e, assim, olhando todo

o fenômeno sob o aspecto juridico, defini a nossa posição e

comprovei que não houvera g~nocidio no Brasil.

O SR. DEPU~ADO ISRAEL DIAS nDVAES - Tenho a

i~pressão de que V.Sa. desempenhou o cargo de Presidente da

FUNAI por um ano e pouco, não e verdade?

O SR. DEPOEnTE (Joie de Queiroz Campos)- Vi~

te e quatro meses.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS nDVAES - Dois a-

nos.

O SR. DEPOEnTE (Jose de Queiroz Campos)- Vi~

te e oito meses.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Uma das

suas respostas mais curiosas dada a uma das perguntas magi~

tra1mente formu1aqa por um dos Deputados, refere-se a uma i~

formação ate agora fora do poder da Comissão. t a informa

ção de que, um mês depois da sua saida, reformou-se o regu

lamento da FUNAI.

O SR. DEPOEflTE (Jose de Queiroz Campos)- Ex~

to.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES - Então

pergunto: que rapidez tiveram os novos titulares para refo~

mar uma coisa, sem seu conhecj~ento, durante um mes? Ou e~

ta nova regulamentação obedece0 a plano estabelecido por V.

Sa.?

O SR. DEPOEH1E (Jose de Queiroz Campos) -Nã~

Eles tiraram toda a autonomia dos delegados. Houve um pro

cesso de centra1izaç30. Aqui estã pre;ente o então diretor

do Departamento Jurtdico da FUnAI, que depois pode compr? 

var junto de V.Exa. que levamos uns 8 dias discutindo esse

novo regimento com o então Secretãrio-Geral do rlinisterio do

Interior. Depois disso, houve nova reestruturação. Todos

os departamentos desapareceram; surgiram com denominações ~

versas, órgãos praticamente executivos.

O SR. DEPUTADO ISRAE~ DIAS NOVAES - Então a

sua gestão foi reformulada.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) Foi,

na parte pendente apenas de regulamentação pelo Ministeri o

do Interior, que era a organização interna.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas a

que atribui V.Sa. esta divergência entre o novo Ministério

e o Ministerio a que V.Sa. servia?

~ SR. DEPDENTE (Jose de Queiroz Campos)- Era

o mesmo Ministério. Eu servi a dois Ministérios.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Não, o

novo titular?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)-O n~

vo titular tinha outra formação administrativ~.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS flOVAES - Decorre~

te do desenvolvimentismo.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) -Não

sei se era decorrente do desenvolvimentismo ou ele podia a

char que tudo o que a FUnAI estava fazendo era errado •••
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o SR. DEPUT.ADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas, en

tão, e claro que achava, senão não reformularia.

O SR. DEPOEnTE {Jose de Queiroz Campos}- Se

não não teria feito.

o SR; DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas em

que ponto V.Sa. considera que o Ministerio novo possa te-lo

achado errado?

o SR. DEPOENTE (Jose d~ Queiroz Campos)- Não

houve Ministerio novo.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - No enta!

to. V. S~. continua favorãvel ã tese da descentralização?

O SR. DEPOElITE (Jose de Quei roz Campos) -Co.!!.

tinuo favorãvel ã descentralização, porque, afinal, a coisa

mais bem feita da Revolução foi o Decreto-lei n9 200, de

1967, no meu parece~, como ad"inistrador. Isto, porque, d!

pois que deixei a FUNAI, procurei formar-me em Administra 

~ão de Empresas para ver quanto~ errós eu tinha cometido c~

mo administrador.

o SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - A

reformulaçio feita no mesmo Ministerio. O titular era o Mi

nistro Costa Cavalcanti. Deixei o Ministerio e entrou novo

Presidente na FUNAI, que reformul?u, e o Ministro Costa Ca

valcanti baixou aquele ordenamento •.•

O SR. OEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Adotando

titular.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS nOVAES - O novo o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Quando

V.Sa. propôs o seu regulamento descentralizador, louvava-se

no Decreto-lei n9 200, naturalmente, na experiência da sua

ges tão.

, O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)- Na

experiência descentralizadora, quando delegado e ate como

presidente, e no Decreto-lei nQ 200.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O novo

o novo regulamento.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos} ••• a-

dotando o novo requlamento proposto.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Fundame~

regulamento tambem obedeceu ao Decreto-lei nQ 200?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) -Não

posso saber. Foi baixado pela segunda údministração da FU-

NA!.

talmente, em que divergia o novo regulamento do seu regula- O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas não

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas a

centralização continua?

ordem administrativa, que se fez pela nova administração.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)- Ta~

bem não lhe posso dizer com segurança. Mas tenho alguns d~

poimentos que me dizem que a centralização continua.

vamos dizer, •••

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - P~

podia discordar do Decreto-lei nQ 200, que regulamentava t~

do, dava luz.

O SR. DEPOENTE {Jose de Queiroz Campos} - P~

de-se. ~onsidero o Decreto-Lei n9 200 uma lei sobretúdo

de.
O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - V. Sa.e~

ti dizendo que pode. Então,eu queria saber justamente se

dentro do mesmo decreto-lei pode-se fazer coisas contrasta.!!.

teso

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Generica.

O SR. DEPOErlTE {J()Se de QlJei roz Campos} - •.•

'" mais ontolõgica e didãtica. Ensina. Metade daquele De

creto-Lei nQ 200 e feito para ensinar ao administrador pre 

ceitos taxativos - faça assim ou assado- e se encontra em

dispositivos referentes, por _exemplo, i tomada de contas

prestação de contas, vamos dizer, ã admin1straçao financeira.

O~ outros princfpios são indicados: planejamento, descentra-

lização etc. O administrador os adota se quizer. Ele pro'

põe ao Ministro de Estado: minha organização deve ser esta,

o organograma e este. O Ministro aprova e ele obedece. Não

há nenhuma irregularidade nisso: hã perfeita legalidade de

toda a normatividade existente na FUNAI. O problema e o de

conveniência, o que convem mais, a descentralização ou a cen

tralização.EntãoO SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS UOVAES -

menta proposto?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos}-Fun

damentalmente: cent~alização e descentralização. Eu adota

va toda a filosofia do Decreto-lei nQ 200, de 1967; descen

tralizava, delegava atribuições. Eram 18 Estados e, se não

me engano, 8 Delegacias, no Amazonas, 'no Rio Grande do Sul,

em Pernambuco, em Minas Gerais, cada uma com seu problemae~

pecffico. Então. no meu tempo de rUnAI, havia uma reunti o

no inIcio do ano e as verbas eram distribuldas pelas Deleg~

cias. Faziam as solicitações, ap~e$entavam seus planos e,

dentro das possibilidades orç,~entãrias, eram deferidas as

verbas e depois, prestariam contas. Só. Eles eram delegados

mesmo da FUNAI. Foi a unica reformulação, assim mesmo dê

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E o ter

ceiro Pre:idente da FUNAI mantem o regulamento estab~lecido

pelo Gen. Bande,.a?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) -Não

posso ter certeza se ele alterou em alguma parte.

continua.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - Di

zem, não posso afirmar com segurança, porque, afinal, não

tenho o regulamento em mãos. Se V.Exa. me trouxer os dois

fazer um cotejo para dizer ate onde onde se agravou ou não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - A desce~

tralização, na sua opinião, deveria ser decorrente da dive~

sidade de situaçõês.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - Si

tuações.
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o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Não se

pode adotar uma linha geral para situações diversas.

O SR. DEPOEIlTE (Jose de Queiroz Campos) - L~

gi co.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - No enta!

to. agora se adota. V.Sa. em seu de~oimento. relatou um cp!

sôdio curiosissimo. inteligente e ilustrativo. ou seja; o

seu episódio com o Grupo Ometo. de São Paulo .. Esse grupo não

e sô de São Paulo. e um dos g~u~os mais poderosos da Ameri

ca Latina ou. talvez. do mundo inteiro. porque e um grupu .••

O SR. DEPOE~TE (J~~ê de Queiroz Campos) - Eu

soube que vendeu a Suiá-lIissu por mais de 70 milhões de cr,!!.

zeiros.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Pois e ,

mais de 70 ml1hões.

o SR. DEPOEnTE (Jose de Queiroz Campos) -São
grandes empreendedores.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Pois e •

e as faze"~' .. em são Paulo são gradualmente adquiridas pelo

grupo. Hoje ele e.ta1vez. o principal produtor de açúcar do

Brasil. O Deputado Santilli Sobrinho está dizendo que é o

principal produtor de açucar do mundo. isoladamente. Acre

dito. Veja V.Sa. com qupm se meteu.

O SR. DEPOENTE (José de Queiroz Campos)-Pois

e, eu bem sei qual e o resultado.

O SR. D~PUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Ai que ~

±ã. nós sabemos qüal será o resultado. No Grupo Ometo es 

tou notando algo de extraordinário. V.Sa., com seu espiri

to de protetor do indio - tenho impressão de que o que pre-

.:Sidia sua gestão era a figura do indio •.•

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)- sô.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Depois

disso, passou a ser a figura do empresário. Isso faz lem

brar Gãndi, que dizia que, na !ndia, o animal sagrado era o

boi e, no Ocidente. era o boiadeiro. Então. temos o Grupo

Ometo de maneira muito curiosa. Diz V.Sa. que, ante aquele

debate - o Grupo Ometo achava que protegia os indios empur

rando-os e fazendo-os substituir pelo seu gado - lembrou V.

Sa. que isso não era possivel "er feito, que essa era a ma

neira exata de proteger os indlDs. E o Ministro, diz V.Sa~

"consolou, civil e educado, os dois irmãos Ometo das minhas

asperezas de linguagem, dizendo que os indios sô teriam as

terras estritamente necessárias". Esta frfrse devia ser in!

crita em fogo nas costas de cada indio, porque este e o pr~~

blema: quem mede a necessidade do indio para lhe dar as ter

ras necessárias? Quem julga a necessidade e a extensão das

terras? Então, vem o Ministro e os consola dizendo isso. E

V.Sa., que discordava disso, considerou a conduta do Minis

tro apenas como civil e educada. Civil aqui não vem no se~

tido de não militar. vem no sentido de civilidade.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)- Ele

era mil Itar.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES - Pois i.

então vem no sent~do tambem de civil paisano e de civilida

de. O Ministro era civil.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - r~l

litar. Costa Cavalcanti.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Era Mill

tar. Então. ele foi civil no sentido de civilidade. Cons~

lou os dois irmãos. dizendo que os indios sô receberiam as

terras estritamente necessãrias. V.Sa. fala em aspereza de

linguagem. Estou vendo que V.Sa. sustentava realmente o

seu ponto de vist.a energica'lente. E nisso foi solidarizado,

foi confirmado pelo Presidente da República. que. na Ilhado

Bananal. disse: ~Sô os indios devem ser juizes do que lhe e

necessãrio". Entio. o Presidente tomou o seu partido.

O SR. DEPOEflH (Jose de Queiroz Cam?os)- T~

mou.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - De lá p~

ra cá, quem ficou, quem prevaleceu? O Ministro daquele te~

po ou o Presidente daquele tempo?

O SR. DEPOEnTE (Jose de Queiroz Campos) - O
Presidente morreu poucos dias depois.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Sim, mas

eu me refiro i lição de. cada um. O Ministro tambem não ê

mais Ministro, felizmente.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) -Náo,

mas Costa e Silva morreu 15 dias depois.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Quinre di

as depis dessa frase?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) -Sim,

ele esteve na Ilha do Bananal •••

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Sim, e ~

le teve a perturbação 15 dias depois, não ê?

O SR. DEPOENJE (Jose de Queiroz Campos)- Foi.

Pouco depois ele •••

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas não

foi em consequência dessa frase?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)-Pen

so que não. Naquela epoca. ainda não. Mas ele ê pratica

mente o autor do art. 186 ca Constituição. A FUNAI conse -

guiu a criaçio de una Conl~sio !nterMinisterial para tratar

do problema indigena do po~to de vista legal. O Dr. Romi1

do, que está aqui presente, era o Diretor do Departamento J.!:!.

ridico da FUNAl na epoca. Fez parte des~e Comissão em que

havia um Procurador-Geral da República. Eles apresentara m

duas proposições, como lei complementar ã Constituição, pa

ra resolver o problema da posse da terra indigena. Oro Pe

dro A1eixo interferiu na redação da Emenda Constitucional ~

nQ 1 e, com aquela sua genialidade - do ponto de vista jurI

dico - conseguiu traduzir essas duas leis comp1ement~res no

art. 186, com dois parágrafos da Constituição. O Presiden

te ~osta e Silva, naquele encontro na Ilha do Bananal. ter-

minou a conversa dizendo: "Presidente" - tratou-me de Presl
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O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Inclusi-

ve V. Sa. propunha a criação de novas reservas indigenas.

opunha o Ministro Costa Cavalcanti ã criação dessas reser 

vas? Ele a favorecia?

O SR. DEPOENTE (Jose de QUEIROZ CAMPOS) -Sim,

ele conhecia a lei •••

seO SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Não

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então

é mais um argumento em favor da liberação da politica indi

genista do Ministerio do Interior.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - Eu

propus a criação de reservas indigenas desde que ingressei

na FUNAI. Obt'ive-as em numero aceitável no tempo do Presi

dente Costa e Silva, e depois, tambem, interdições diãri as

no Governo do Presidente Medici.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas pas

sava por cima dela.

O SR. DEPOENTE (Jos~ de Queiroz Campos)- ...

Mas ele tinha faculdade para adjetivar a lei.

o SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) -Não.

Quem propôs o decreto criando a reserva de Aripuanã,uma das

maiores reservas do Pais, foi o Ministro Costa Cavalcanti.

Ele não se opunha ã criação de reservas. Apenas, em deter.

minados casos especificos em que se sabia da existência de

frentes pioneiras, ele queria aj'lldar tarlbem as frentes pio

nei ras.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - t

meu pon~o de vista; aliãs, e o mesmo ponto de vista de TemG

tocles Cavalcanti. certamente nunca tive atrito com o Mini~

terio do Interior; mas algumas posições minhas incomodavam o

Sr. Ministro. Eu, por exemplo, declaréi que não ficaria na

FUNAI se o Parque do Xingu fosse dividido por uma estrada

O Superintendente da SUDECO, Sebastião Camargo Junior, esse

que inventou as vendas do Estado de Goiãs (RISOS) nesse ultl

mo projeto, tirando onze IllJnl~ipios de Mato Grosso, tem es

sas ideias. Ele queria que a Ilha do Bananal fosse devolvi

da ao Estado de Goiãs e era bem dominial, era do IBDF e indio

Carajã. Ele qUl:ria cortar' o Parque do Xingu. Ele sabia pe.!:

feitamente o que seria, cortado por uma estrada, o Parque do

Xingu. Depois que eu sai da FUNAI, foi cortado o Parque Xi~

gu e uma ãrea do Parque foi trocada. Dizem - eu não sei

que trocaram uma ãrea de mata por uma área de cerrado, e que

o Tndio de lã não e ind~o ruricola de cerrado, e indio de m~

ta. ~ um silvicola propriamente dito. Evidentemente, o Sr.

Minibtro tinha suas concepções, e eu tinha as minhas tam

bem ~ e eu tinha essa lei. Mas sempre, por parte dele, fui

alvo da maior deferência, tanto que, quando deixei a FUNAI,

imediatamente ele me convidou - e eu aceitei o convite - p!

ra ser seu Assessor-Juridico no Ministerio do Interior. TI
nhamos dois pontos de vista a respeito de determinado assu~

to.

com o desenvolvimento, com as frentes pioneiras, com a ocu

pação do territõtio.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NàvAES - E o indio

conhecia alei?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Ele não

e eu, convicto do contrãrio.

atrapalhava?
O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - E

le não tinha a mesma formaçau antr~polõgica que eu. Certa

mente, ele tinha outros pontos de vista. Ele pensava, ti·

nha convicção de que o indio podia sobreviver em reservas

muito menores de menor lati~ude. Ele estava convicto disso,

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)-Pre

tursora. Ele não havia mandado elaborar a legislação da

fUNAI, encontrou-a feita. O Consultor-Juridico do Ministe-

rio do Interior, que hoje e Consultor-Geral da Republica,e~

carregou-me dessa tarefa, ajudando-me muito. Ele e um dos

maiores juristas vivos deste Pais. Então, entrei na FUNAI

para fazer aplicar a lei. Ora, os princl'pios da Conven çã o

107 e da lei que instituiu a FUNAI tinham que ser obedeci 

dos. Na Convenção 107, hã disposições sobre o território i~

digena como deve ser ocupado, como deve ser acudido, como se

pode transferir os indios de uma reserva para outra etc.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - V. Sa. ~

pagava-se a essa Lei 107 e o Sr. Ministro achava que não di

via a~egar-se?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)- Sim,

dente - 'os direitos dos indios na Constituição não serao !

penas mantidos, mas ampliados". Logo depois, a Constitui 

ção era outorgada. E li com muito prazer o art. 186.

senvolvimento?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - O

Sr. Ministro estava mais preocupado ..•

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Com o d!

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Tenho i~

formação de que V.Sa. não teve apenas essa dificuldade com

" z.1inistro Costa Cavalcanti; teve outras; numerosas. Havia

ua cnoque entre o espirito do Presidente da FUNAI e a orie~

tação do Ministro a que a FUNAI estava sujeita, ã cuja ju 

risdição pertencia a FUNAI, principalmente no Capitulo das

lleservas.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)-Acho

que. no geral, decorre de formação. Eu era um bacharel em

Direito - aliãs, no meu tempo, era Ciências Juridicas e So

ciais. Por isso eu dizia conhecer um pouco de Antropologia.

Ele era um militar, homem do maior gabarito intelectual. t.!

oha vindo do Ministerio das Minas e Energia. preocupado co~

o problema da ocupação do territõrio, da exploração das no!

sas riquezas minerais e dos bens naturais renovãveis, OCUP!

ção da Amazônia, SUDA:t, SUFRAHA. Então, ele tinha aquela

mentalidade desenvolvimentista, pioneira •••

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NaVAES - Precurs~
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O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Veja bem,

às vezes nio e nossa altivez que resolve, às vezes e uma o~

dem superior, porque afinal, quem determina •••

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)- Mas

eu nio sou obrigado .•.

incidentes, citados entre a FUNAI do seu tempo e o Ministe

rio, figura aquela assinatura do convênio com o Instit u to

LingUístico de Veria. V.Sa. se opunha a assini-Io. no en •

tnato, acabou assinando-o, coagido pelo Ministro.

O SR. OEPOEllTE {Jose de Queiroz Campos)-llão.

O Ministro nunca me coagiu. Aliãs, lembro que nem meu pai

me coagiu na vida. Saí de casa com 10 anos de idade. Muito

menos um f1inistro de Estado poderia coagir-me.

Sa, era o Presidente da FUNAI, sujeito administrativamen te

ao Ministro do Interior; portanto, as linhas traçadas da p~

lítica indigesnista nio o eram pela FUNAI, mas, pelo flinis

tro do Interior. Se ele baixa uma determinação, ao Fresi 

dente da FUNAI cabe renunciar ou obedecer. No entanto, V.

Sa, firmou convênio com esse •••

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) -Fi!

me~ convênio com o Instituto LingUístico de Veria, porque o

convênio teve seus termos. Eu nio fir.mei convênio com o

Instituto LingOístico de Verão para traduzir Bíblia e impi~

gí-la aos índios. Firmei convênio porque realmente e essa,

no Brasil, a organização que dispõe de maior e melhor nume

ro de lingUístias. Era para estudar as línguas dos índios,

publicar aquelas cartilhas, e a orientação do conteudo ide~

lõgico das) cartilhas era da FUIIAI. Jã adotava a solução das

escolas normals indígenas. A primeira foi criada no Paranã

e depois transformada em outro tipo de ensino. Era para e~

poro SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - O

convênio estabele"ia que eles iam apena~ estudar a fíngua i!!,

dígena e propor cartilhas. O convênio não estabelecia que

eles pudessem traduzir Bíblia. Logo, eu não deixava.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E o con-

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS ~OVAES - E eles

enten-em - hã dois mil anos o discutem. Lutero criou uma

nova religião por causa do Evangelho. Imagine o índio.

concordaram com a restrição?

cordaral'1.

vênia estabelecia essa restrição?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) -Con

ria de fiscalizar que V.Sa. estã dizendo, considera V.Sa. a

FUNAI possuidora de um quadro de funcionãrios suficiente p~

ra exercer a fiscalização das suas determinações?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)- Com

a descentralização sim, usando e mesma equipe que tem.

que ê que os irmãos Villas Boas, ate agora, impedem a entr~

da desses representantes no Xingu?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - Os

irmãos Villa Boas se caracterizam na política indigenista

por certa desconfiança de que certos grupos, principalmente

os religiosos, não vão para as comunidades indígenas exclu

sivamente para proteger indios, mas para salvar a sua alma.

Ora, o Instituto LingOística de Verão ê uma instituição pr2..

testante riquíssima, eficient~, e mesmo seus integrantes fi

cam constrangidos quando não têm que impingir a Bíblla. Os

irmãos Villas Boas sabem disso. Agora, eu tinha "irmãos Vil
las Boas", quando estava na FUNAI, para fiscalizar a atua 

ção do Instituo LingUística de Verão.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Em mate-

V.

Entre oso SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAKS

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas

cução.

não adianta ter a lei se não pode ser fiscalizada a sua exe-

O SR. DEPOEnTE (Jose de QUeiroz Campos)- Não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAE~ - Entio

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)- Mas

ela usa os Delegados para sua fiscalização.

O SR ..DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Usa, mas

aO SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS nOVAES - Com

não fiscaliza os Delegados, por sua vez.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)- Ela

fiscaliza ate demais os Delegados. Ela não delega bastante

aos Delegados. de maneira que o prõprio Delegado possa fis

calizar sem ser refiscalizado. Ele tem atribuições para fis

calizar, ele decide e obedeça a esse assunto.

centralização não?

Sa., com o correr do tempo, compreendeu que a finalidade e

ra essa, e permitiu? Has no começo V.Sa. resistiu.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - Eu

não admitia - saí sem admitir - que eles fossem traduzir BI

blia para índio, e no meu tempo eles nio fizeram isso.

sinar a ler nas duas línguas - a língua originãri! do índio

e o português. Entio, realmente, precisava a FUNAI da aju

da, nessa missão de característica eminentemente técnica

do Instituto LíngUístico de Verão. Aliãs, o fundador do

Instituto LingUístico de Verão, que domina cento e poucas

línguas e dialetos, ate hoje, por ocasiio do Natal, esteja

onde estiver - na Russia etc - ele me escreve.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES • Então li

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então V.

mitou a açio deles?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) • Lõ

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES - Mas en-

tão onde: ê que

gico, eu queria o trabalho deles, mas não queria que eles

fossem prejudicar a cultura indígena, impingindo aos Tndias

o Evangelho de são Lucas ou de São Mateus, que os padres não

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) -Ele

decide se determinado grupo pode ingressar na comunidade iA

dfgena. Se ele disser que não, não. E não e a FUNAI que
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opinião. Talvez eu seja apenas um adepto da descentra1iza-

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas, ea

vai decidir, aqui, sem estar in loco vendo a realidade dos

fatos. Acho que a FUNAI, com a quanti da de de funci onâri os

que tem, remanejados, com a descentralização, tem possibili

acho, V.Exa. acha, mas não sei se todas as pessoas acham.

se

as "Institutas", de Justiniano, Capitulo "De Ingenuus",quer

dizer, dos inginuos, daqueles que tendo sido escravos

tornaram livres; ji vi que hâ para eles um tipo de tutela,

como hi outro tipo de tutela para o escravo que nasceu es

cravo. Mesmo nas velhas instituições romanas, o institu to

da tutela tinha um amplo espectro. E e isso que eu proposi

tadamente coloquei no trabalho, para dizer que se pod~ dis

tinguir uma tutela de outra. Tanto que essa tutela, na Lei

de 28, tinha uma adjetivação - ela se chamava tutela orfan~

1õgica. Então, se ~ã uma tutela orfanolõgica hâ um instI

tuto geral prismitico, com virias aspectos. E a FUNAI tutt

la o indio, hoje, no sentido de assistir, porque, semantlc~

mente, a tutela e um tipo de assistência.

e

Eu

me

s im-

mi nha

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O

parece.

dade de maior eficiincia e~ seu desempenho. Esta i

materia de estrutura, essa questão de descentralização

centralização e fundamental.

O SR. DEPOENTE (Jose'de Queiroz Campos)

ção e não seja vãlido o meu apinamento, mas i isso que

ples fato de duas pessoas acharem ji e um bom indTcio. Dr.

Queiroz Campos, quando V.Sa. foi citado aqui, no elenco de

proviveis depoentes, um dos argumentos que pesaram em favor

de sua convocação foi a ~ condição de jurista e entenden

dor da prableaitica indTgena ã luz da lei. Acho que esse

problema do Estatuto do Indio, a que V.Sa. se referiu tão

alongadamente na sua exposição, merece um pouquinho mais

de atenção. Cumpre que nos detenha~os nele. Por exemplo:T~

dio integrado e Tndio emancipado seria a mesma coisa?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - Os

antropõlogos dizem que não.Aliis, fique V.Exa. informado de

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então e

uma tutela não jurTdica?

O SR. DEPOENTE (Jose de QUeiroz Campos) -Pa!

sa a ser juridca desde a legislação da FUNAI, porque uma t~

tela que e prevista em lei passa a ser jurTdca.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O contr!

rio de tutela e emancipação?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)- Não

confio no rigorismo dos sinônimos. Sou estudioso da semân

tica geral e não acredito em palavras rigorosamente sinõni-

mas •.•
O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Ate gra-

chamados de negros. Hã sempre diferença. A semãntica tam

bim obedece a certas leis dos sentiMentos. Acho que, den 

tro do Direito - e nõs temos velhos dicioni~ios de termino

logia jurTdica, e eu me dedico especialmente ã tecnica le

gislativa e ã nomenclatura juridica - e muito perigoso que

rer sinonimiza~. Quanto ao fenômeno da tutela, eu digo que

o jurista, o autor da lei, o leg1slacor quis chamar de tute

la, mas tutela asssitencial. Tutela como simples assistên-

maticamente o antônimo de tutela e emancipação.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)- Dai

i que eu digo: não acredito muito nos sinônimos perfeitos,

nem nos a~tônimos perfeitos. Acho que seria uma ociosidade

lúdica estar criando mais de uma palavra para dizer a mesma

coisa. Quase sempre hi uma distinção. Não se diz uma noi

te preta; diz-se uma noite negra. E os coloreds dos Estad~

que essa parte de definição do Tndio esti neste Estatuto, e

a classificação não e de juristas do Ministerio do Interior,

nem de juristas da FUNAI, nem e a do Ministro TemTstoc~s ~~

dão Cavalcanti.Essa decorreu de sugestões apresentadas pelo

Padre antropôlogo Jose Vicente Cesar. As definições eram o~

tras e obedeciam, vamos dizer, a uma especie de acompanha 

Illento, pelas definições, do processo de integração. Hão sei

se ficou nuito feliz esta p~rte, nas acho que nos seus re

sultados ela não importa. Ela i apenas didãtica. Para 'prott

ger o Tndio, essas definições não são assim tão nec~ssãrias.

o SR. DEPUT:.JO ISP~',EL DIAS flOVAES - Aliãs

terminplogia indigenista no BraSIl i muito polêmica,não i

O SR. DEPOENTE (Josi de Queiroz Campos)- Sem

pre f~i, desde o SPI.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS nOVAES - Não es-

tou mqlitando na advocacia, infelizmente, mas tenho impres

são de que V.Sa., no seu depoimento, tentou esta'belecer una

Unidos não gostam de ser chamados de pretos, preferem

cia, mas não colocar o Tndio como era pela Lei de 28,

ser

que

instituto da tutela, tal como se estuda nas Faculdades, tem

defInição heterodoxa para a expressãb "tutela". Juridica

mente uá:) se justifica a sua interpretação, e muito menos a

um sentido muito mais restrito, cientificamente, do que a

quele que V.Sa. quis empregar. Porque, então, existe tute

la jurTdica e existe tutela da FUNAI, o que não se conce be

em Direito.

briga con esta 1ei, estã revogada, porque a lei posteri o r

revoga a anterIor.

Se o Cõdigo Civiladianta, o Cõdigo Civil e mais antigo.

obedecia, evidentemente, ã terminologia do Cõdigo Civil - tu

tela orfanolõgica. O indio não.i um õrfão.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Entâo o

Estatuto do Indio ~lo estaria em briga com o Código Civil?

O SR. DEPOENTE (Josi de Queiroz Campos)-Uio

oaplicação que V.Sa. faz do instituto da tutela, porque

Cõdigo Civil prevalece sobre o Estatuto do Indio, assim co

mo a Constituição prevalece sobre o Cõdigo Civil.

O SR. DEPOENTE (Josê de Quéiroz Campos)-Exi~,
te. Vou explicar. Em Direito.ninguem pode fugir ao que n~

chamamos de semãntica, da sinonTmia apolissêmica. Quem lê

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS nOVAES - Mas o
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são elas. Trouxe, para entregar ã Comissão, um noticiã r i o

publicado em Santa Catarina, em que a Diocese de Chapecó e!

tã realizando convênto com a FUNAI para acudir aos indios de

Xanxerê. Então o CIMI não e mais do que um órgão da Confe

rência dos Bispos, da Igreja Católica, não se pode fugir a

isto. Então o CItn não presta, mas o Bispo de Chapecó pre,!

ta. Aliãs o Bispo de Chapecó, em depoimento, diz apenas que

não concorda com a linguagem do CIMI, como a minha lingua

gem não era agradãvel aos Ometo, mas que o trabalho do CIN'

o SR. DEPEONTE (Jose de Queiroz Campos)

- Creio que não. O Código Civil jã estava sofrendo um pr~

cesso de reelaboração quando se aprovou o Estatuto do In 

dio. Partindo-se do princípio de que a lei nova revoga a

anterior, se houver algum conflito em materia, e alem de

tudo, a legislação - dê-me uma legislação especial e não g~

ralo O Código Civil, como legislação geral, sp pode ser

revogado ou alterado por emenda própria nos termos consti

tucionais, por outro código, porque ê uma lei geral. A da

FUNAI e uma lei especial. A lei especial não revoga a lei

geral. No que se aplique o instituto da tutela a outros

grupos, o Código Civil estã em vigor, mas precisamente, e~

pecificamente ao índio, e a tutela prevista pela legisla 

ção da FUjlA1.

de missões religiosas, do CINI etc, mas eu não sei

para a proteção do indio, e necessãrio, e preci~o unir

CINI, a FUNAI, as missões religiosas e as dioceses.

O·SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Tem

haver mesmo uma intercolaboração?

quais

o

que

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E não a

t~teía prevista pelo Código Civil?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)-não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - O Cõd~o

Civil refere-se expressamente a silvícolas.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)-Me!

mo que ele se refira a silvicolas, hpuve uma legislação es

p~~ífica, só de silvícolas. Ele pode referir-se, no Direi

to de Familia, a certos direitos da mulher casada, e a le 

gislação t\abalhista, como de fato ocorreu, trata a concubi

na de outra maneira. E especifica, e especial.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Para seu

sossego, posso dizer que sou membro da Comissão do Código Ci

vil, e estou muito preocupado com essa inclusão dos indi os

entre os tutelados no conceito jurídico e não nesse concei

to mais largo. Outra coisa eu queria perguntar. O capitu:

lo mais eriçado da política indigenista e o relacionado com

a intromissão devida, e agora considerada indevida, dos mi!

sionãrios. V.Sa. acabou de dizer que aplaudia a participa

ção dos missionãrios no trato com os indios, lado a lado rom

a FUNAI. . No entanto, depois de sua saida, os missionãr jos

passaram a ser proibidos de ingressar nas reservas indige 

nas. O CIMI estã proibido, pela FUNAI, sequer de ingressar

nelas. V.Sa. não acha que e uma reformulação total da sua

politica? Como se explica isto?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - O

Ministro Albuquerque Lima visitou algumas das reservas indI

genas confiadas a missões religiosas. Tambem o fez o Mini!

tro Costa Cavalcanti, mostrando sempre excelente impressio

a respeito da conduta e do desempenho das missões religio 

sas. Posso dizer-lhe oue a primeira reunião oficial da FU

NAI com as missões religiosas me foi sugerida pelo Ministro

Costa Cavalcanti. Era orientação da FUllIII, ate quando o !li.
nistro Costa Cavalcanti esteve no lIinisterio, atrair o tra-

o SR. DEPOE:lTE (Jose de Queiroz Campos) - E,!

ta e a opinião de Dom Jose Gomes, Bispo de Chapecõ, em San

ta Catarina. o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES . V.Sa.tem

presente, na tura ll.,ente, <;. c~~o d'os indi os 11hanbi k\1ara, co

meçou no seu tempo. Um antropólogo chegou a declarar esse

caso como de vergonha nacional. Pare~e que a tragedia des·

ses indios teve início com a implantação de projetos agrop!

cuãrios nas suas terras. Alguns desses projetos solicita 

ram autorização, certidão negativa ã FUNil I no ano de 69, d~

rante a gestão de V.Sa. Como por exemplo a SAPEA Agropecu!

ria S.A., FUIIAI, Gabinete 406/69. V.Sa. poderia informar se

seria de um filho do ex-Ministro Costa Cavalcanti o projeto

denominado SAPEA Agropecuãria S.A.?,

O SR. DEPOEnTE (Jose de Queiroz Campos) - Ao

tempo do Ministro Costa Cavalcanti - eu jã relatei ã Comis

são - houve pedidos de investimentos na ãrea da SUDAN, que

abrangia os Nhanbik~ara, inclusive eu jã disse que, na oca

sião, Jose da Gama llalcher que era o encarregado do Dep-art.!!.

mento de Propriedade Indigena assegurou que, naquele lugar,

não havia índios. Depois, um avião em que eu viajava, um

-&eco-teco", caiu lã e encontrei os indios Ga~era, 30 indi

;lolOs:.Se levaram os indios para lã e Ilalcher não sabia, não

podemos localizar todas. Mas as autorizações dadas pela

FUNAI no meu tempo diziam num dos itens que a verificação 00

~xistencia de indios depois do investimento feito sujeita 

ria ã fiscalização da FUNAI e ã revisão da própria conces 

são. Era assim no meu tempo.
O SR. DEPUTADO ISR~EL DIAS NOVAES - V.Sa. e~

pediu a certidão negativa da existência de índios.

O SR. DEPOElITi: (Jose de Queiroz Campos) - E~

pedi. porque recebi a informação do órgão tecnico de que não

havia indio. Mas ainda assiT, n3 certidão negativa consta-

va num dos intens que, se verlficada posteriormente a pre 

sença de indios, haveria limitação na concessão.

vogada a certidão negativa? Foi recolhida?

O SR. DEPOEnTE (Jose de Queiroz Campos) - Eu

nio sei mais, porque deixei a FUnAI.

balho d~~ missões reI igiosas ajudando a FutIAI. Se essa ori.

entação mudou depois, não. sei as causas, não fui eu que a

mudei, nem a orientação recebida do atual lIinistro do Inte

rior. Ele pode ter as suas razões para pedir o afastamento

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES E foi r~
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O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Entre as

tinha um sertamista chamado Pere, e mandei que ele fizesse

o SR. DEPUATOO ISRAEL OIAS NOVAES - Mas não

que o erro tinha sido do Sr •. Halcher, ao dizer que lã não

havia indio.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas 7ai

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então o

o SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) -Sim.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Para

Q SR. DEPOeNTE (Jose de Queiroz Campos) - PI

ra o que o Governo quisesse, porque ela continua sendo bem

dominial. Se ele deu, o problema e do GovernQ. Agora, que

esse rapaz, Apolinãrio estava lã, provocou inicialmente pr~

blema que se agravou com a interferencia do Pere, que foi l~

var pessoas infectadas com gripe, junto de indios, como nós

chamamos de primitivos, e quase se acaba a tribo inteira

Os remanesventes foram retirados para o Parque do Xingu.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Ficaram

para sempre no Xtngu, e a ãrea deixou de ser de indio.

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)- Dei

xou. Mas isso não tem nada a ver com a FUNAI. Se uma área

pertence aos indios, ela i bem dominial, e a sua posse per

manente i do indio. A nua propriedade, vamos dizer, se i o

caso, i da União. Se se retira o indiD, ela fica exclusiv~

mente da União.

indio não tem segurança nenhu~a quanto ao seu habitat?

O SR. DEPOE:ITE (Jose de Quei roz Campos) - S!,

gurança? Desde Pedro ~lvares Cabral, acho que eles não es

tão muito seguros.

i que i o ponto fraco da politica de terras. Qual a segu 

rança que o indio tem?

O SR. DEPOE~TE (Jose de Queiroz Campos)- Is

so e problema do órgão próprio, federal, que i enc~rrega do

do setor. Como tem o IBDF tem tambem, ai, um Serviço •..

execução do projeto?

Eu

provando

empresa de São Paulo invadiu o território dos indios.

houve pressão nenhuma? V.Sa. disse muito bem que não acei

ta pressão, meus parabens. Mas eu quero saber se nesse ca

so houve pélo menos menção de pressões. E o filho do Mini~

tro Costa Cavalcanti era interessado nessa SAPEA?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos)- Não

sei disso. Quem fez uma denuncia do Ministro foi Jose da

dificuldades que V.Sa. encontrou, uma refere-se aos "beiço

-de-pau", em que V.Sa. teria sido levado por ordem superior

a afastã-los da ãrea"para que ali se instalasse um projeto.

O SR. DEPOENTE ( Jose de Queiroz Campos)-Não
foi proprluL~nte ordem superior. U~ rapaz, Apolinãrio, uma

Gama Malcher, e quem informou a denuncia fui eu,

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Está se

esperando a publicação desse livro?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - E,

no meu tempo, ele era Diretor do Departamento de Proprieda

de Indigena.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Gama Mal

cher afastou-sft do problema indigenista para sempre, dizen

do-se revoltado, desencantado? Foi por causa disso?

O SR. DEPOENTE (Jose de Queiroz Campos) - Eu

não sei se ele estã desencantado. Ao que me consta ele es

tã elaborando, sob os auspicios da FUNAI, um livro sobre a

localização das comunidades indigenas do Pais.

diretamente

a observação lã, mas parece que ele não se conduziu

bem, então mandei o General Sidney rever o que ele

trazido como informação. Preferi entender-me

muito

havia

O ~R. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas ago~

ra 1,~~ estamos um pouquinho mais civilizados, seria oportu

no estabelecer um pouquinho mais ••.

celebre reportagem: o homem chegando ã Lua e o homem da pe

dra, lascada, lã nos "beiço-de-pau". Foi sem meu consenti -

deintegração de Ararigboia, os caciques lã da sua terra

O SR. DEPOEnTE (Jose de Queiroz Campos)- Se

rã? Por isso eu faço uma comparação, uma analogia entre a

Santo Amaro, que eram vereadores, e dos caomandantes em ch!,

fe das tropas na Guerra Holandesa, eu acho que eles foram ~

culturados. Hoje eu não tenho muita certeza se eles estão

gostando de serem aculturados como peões, como •••da

com

mento. Fez isso ao seu alvedrio, depois eu o afastei

com o Padre Antõnio Iasi Junior, que trabalhava junto

aqueles indios. Havia outros padres tambem trabalhando

Pere, numa dessas. suas incursões naquele território, ele

como funcionãrio da FUNAI, levou repórteres para fazer uma

FUNAI. Saiu uma bela reportagem, mas Um dos rapazes esta

va com gripe e quase dizimou aquela população. Um dos pa 

dres jesuítas que ali trabalhava procurou-me e disse que a

unica maneira de salvar os índios Tiuiã possivelmente apa 

rentados com aqueles do Parque Nacional do Xingu. Um ofie!

al da Aeronáutica, que pilotava o P P-FOl que

era o"Tumucumaque", avião da FUNAI fez uma operação arrisc,ê.

dissima e tirou os indios de uma estrada que eles jã tl

nham sido levados para Cuiabã, e levou-os ao Parque Nacio -

nal do Xingu.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E a ãrea

ficou livre?

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Quer di-

zer, a situação depois de Cabral não evoluiu nada, ao eon 

trãrio.

O SR. DEPOENTE (José de Queiroz Campos)-~ão.

Evoluiu com os jesuitas a situação, pelo depoimento da his

tória, pela defesa que Vieira fazia deles e pela Guerra Ho

landesa que •••

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então a

grande fase da politiea indigenista foi a dos jesuítas?

O SR. DEPOENTE (José de Queiroz Campos) - Eu

acho que depois dos Jesuítas e de José Bonifãcio, nas inte~

ções, na prática só Dondon.
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grupo indlgena a pessoas despreparadas. Especificamente o

Padrp C~leri, que acabou assassinado, se nio me engano. Co

mo foi isso?

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS nOVAES - A respe!

to de outro grupo ind'ígena, 0S lIa,miri-Atroarl. Ilaquele te!:!.

po, na sua gestio, houve 31usões da ~mpre~sa, dando-o como

o SR. DEPOEnTE (Josi ~e Queiroz Campos) A

histõria responde. Eu fiz duas autorizações. Nio era Pre

sidente, era Delegado. Eu servi como Delegado do Ministro.

Uma ao Padre Iasi, que i um sertanista, e outro ao Padre C~

1eri, que era outro sertanista. O Gilberto morreu justiçado,

vamos dizer, pelos 'índios Atroari-Uaimiri como o Padre Cal~

ri. O Gilberto estava tentando pacificar os 'índios Atroari

-Waimiri numa ãrea que eu, sem ser sertanista, considerava ~

fectada. O contacto dos caboclos da estrada Manaus-Caraca

ra'í com os prõrpios 'índips, conversando com o cacique zi Co~

prido, cacique Maroaga, sem conhecer muito bem 'índio, índio

desse

da

E se voce insistir, Gil
,

Ele Te' I~.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Houve

Padre para o CamanaIT.

então, uma intromissão no sentldo de desobedecer à orienta-

com a ajuda material que a FUr;,\I Janais lhe poderia dar. c~

mo não estava er.1 condições de dar ajuda nenhuma para a mis

são de Gilberto. Gilberto ficou irritado, eu o afastei. Eu

disse: eu o afastei para você não morrer. Quando eu disse

isso, o Padre jã tinha morri~o. com mais nove. Eu mandeio

ve, porque o Padre aqui confessa. Ele sofreu pressão e dis-

O SR. DEPOEnTE (Jose de Queiroz Campos) -Hou

berto, voci vai morrer. A imprensa veio toda contra mim.

Dito anos depois, Gilberto r.1orre às maõs de uns Atroari na

mesma região onde morreu o padre Caleri. Era um grande ser

tanista.

se que era o DERAM- Departamento de Estrada de Rodagem

Amazõnia que, nesse tempo, era dirigido pelo Coronel Carij~

Quando cheguei a Manaus, para apurar as causas da destrui 

ção da Missão Caleri, cheguei num dia, o Coronel Carijõ pe

diu demissão no outro e foi para o Rio de Janeiro.

ção da FUrlA!?

o

numastuto, 'índio bom estrategista. Quando eu soube que,

daqueles contactos, um daqueles caboclos se virou para

responsãvel por ter entregue o trabalho de atração

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Muito 0-

PRESIDJ:f1CIA) •

brigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Depoente pe

la propriedade e segurança das suas respostas. Muito obri

gado.

o SR. PRESIDENTE(Deputado Lauro Rodrigues) 

- Convido o Sr. Presidente para que assuma seu lugar à Mesa.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS flOVAES REAS,SU:IE A

de

reuniãoterminar, quero convocar os 5r,. ~pputados para a

missão, cujos objetivos são de todos conhecidos. Antes

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Sr. Relator, Sr. Dr. Josi de Queiroz Campos, 9uero

reiterar meus agradecir.1entos pelo seu comparecimento e pela

inestimãve1 contribuição que trouxe aos trabalhos desta Co-

Padre Ca1eri, como convidei o Padre Iasi. Com o Padre Iasi

nada sucedeu nos "beiço-de-pau". Talvez tenha f1exado ,um

cachorro na canoa dele, e o Padre tinha dois anjos da guar

da, esc~pou. Mas o Padre Caleri sõ cometeu um erro. Eu ti-

filho de "aroaga e disse: traz Maria para minha rede - Ma

ria, como os 'índios chamam mulher em geral, quando conver 

sam com branco - entio o índio cuspiu-lhe no rosto. Eu so~

be do incidente, e mandei dizer ao Gilberto que se afastas

se. O processo de pacificação daqueles 'índios 'índios não

podia se processar por aquele rio. ã margem da estrada

Ele devia processar-se pelo Ala1au-CamanaIT, que era onde h!

via 'índios menos hostis e menos aguerridos. O Padre Caleri

tinha feito um excelente trabalho com os índio~ Katrimani em

Roraima. Eu tomei conhecine~to \lesse trabalho, e convidei o

nha o cuidado de publicar no Diirio Oficial as condiç5es em das 16 horas de hoje, quando C2,erJ depor o indio Jair de

Oliveira, Vereador no Estado de nato Grosso. Ao mesmo tem-

Oliveira, indio Terena, Vereador eQ Aguidauana. Quero saber

se Os Srs. Deputados consider,~ inãispensãvel a leitura da

reunião desta CPI, para ouvir Qepo~mento do Vereador Jair de

Deputados

aberta a 159

Vereador JAIR DE OLIVEIRA

!ndio Terenà, da Câmara Municipal de A

quidauana - Mato Grosso.

l5~ RE~NI~O, REALIZADA EM Dl .~.77

o SR. PRESIDEllTE (Deputado Israel Dias

DEPOENTE

po salientar a necessidade da presença dos Srs.

nesse depoir.1ento que eu o reputo entre os r.1ais serios. Es

tã encerrada a presente reunião.

vaes) - Havendo número regimental, declaro

Ata. (~). r:stã dispensada a lei1:ura da Ata da sessão an-

terior. Quero que o ilustre Depoente preste o seu compromi!

80 com todos nós de pé.

que se fazia a pacificação. Determinei que fosse pelo eixo

do A1a1au e do CamanaIT; que eles ficassem à montante, do

1aao oposto do limite, da rio limitava ãrea dos índios e ã

rea dos brancos, que ele ficasse à montante vãrios dias, c~

locando er.l cestos os presentes, ate que os 'índios chegassem

junto deles e convidassem para visitar as malocas. O Padre

Caleri foi apressado nessa missão. Eu tenho um bilhete do

Padre Caleri, de quatro linhas, em italiano. Penso que es

tã transcrito no. livro que escrevi e que nunca seri publ ic.e,

do coma "N~s, os assassinos dos 'ndios", "O grito de guerra

dos Atroari". Nunca vai ser publicado. Mas eu divulgo es

se bilhete, ele dizendo que estava sendo constrangido pelo

DERA" - Departar.lento de Estradas de Rodagem da Amaz3nia, a

desobedecer às minhas instruções e fazer a pacificação pelo

eixo da estrada. Não sei que ameaças ele sofreu, mas, num

rasgo de previsão, deixou o bilhete para uma irmãzinha que.e entregou. Ele foi constrangido naquela operação. Foi
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o SR. DEPOENTB (Jair de Oliveira) - Faço, sob

palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que sou

ber e que me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No-

vaes) - Sr. Relator, Srs. Deputados, temos a singular satii

fação de receber hoje aqui um representante dos índios bras!

leiros. Esta Comissão tem ouvido representantes dos vários

grupos interessados na política indigenista. Ouviu antropó12

gos, dirigentes da FUNAI, o Ministro do Interior, enfim, os

Tários co,"parsas do d:::"ama. Por sugestilo do ilustre Relator,

Deputado Ubaldo Correa, com plena e rápida aquiescênoia da

Corr.issão, não poderíamos de~xar de ~ncluir no elenco um re

presentante do objeto dos trabalhos e preocupações,que seria

o Indio. Tivemos vários nomes sugeridos e, afinal, a Comis

.ão f~xou-s.. 110 nome do Sr. Jair de Oliveira que, na sua lI,!!

gua original se chamaria Tandi. Jair de Oliveira, como ficou

dito, é um índio perfeitamente aculturado. t vereador pelo

cial, para -. supomos nós refletir o pensamento profundo,

se não da generalidade das raças indígenas brasileiras, ao

menos dos Terena, uma trIbo integrada - acaba ele de me i!!

formar -- por ceroa de 11 mil membros. De sorte que é um n~

mero enorme, e mesmo das tribos ma~s numerosas de todo o un!

verso indígena brasileiro. Só que, se ele não fala em nome

de todos, ao menos em nome dos Terena tenho certeza de que

ele o faz. Agora, estou sabendo que o nosso Depoente de ag2

ra não adotou a providencia de redigir uma exposição a ser

feita, talvez por inadvertência. Não fo~ advertido em tempo

de que se trata de uso da comissão, embora não seja regime!!

tal. Não é impositivo que as pessoas tragam exposição. Até é

preferível que elas o façam obedecendo a um roteiro -- e 6!

se roteiro o Vereador Jair de Oliveira acaba de elaborar. E!!

tão, pergunto aO Depoente se ele está em condições, de, se

guindo o seu roteiro, fazer a sua exposição à Casa.

O SR. DEPOENTE (Jair de Ol~veira) ~ Sim. Estou

terceiro mandato, no Município de Aquidauana. Tem um curso preparado.

de teologia feito no Triângulo Mineiro. Foi Secretário-Geral O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No-
do Estabelecimento de Ensino em Aquidauana. Já exerceu as vaes) - Então, tem a palavra o Vereador Jair de Oliveira.

é o

Em hom!

que

trabalhos

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -

Sr. Presidente, nobres Deputados, deveras eu me senti feliz,

honrado, sobretudo pelo convite que esta Casa, através de

V.Exas., me fez,a fim de ser inquirido por todos, neste dia

e nesta hora, num convite que honra não somente a mim, mas

também a todos os Srs. Deputados, pelo fato de que, através

desse trabalho e dessa atitude, há UMa demonstração clara,

evidente do interesse da Casa de Leis, para com o problema

da nossa gente, do índio brasileiro. Muito me honra essa at!

tude. Sabemos que talvez na HLstória do Poder Legislativo

brasileiro ainda não ocorreu esse fato. ·E ele estará regis

trado agora na História desta Casa e do próprio Brasil, com

relação a pesquisar de perto os problemas existentes entre'o

nosso povo. E através desse trabalho, como disse o Deputado

Presidente desta Comissão, ouvindo diversas pessoas de divc!

sos ramos de atividade, mas pessoas conhecedoras talvez um

nagem ao povo e à raça que vim representar nesta Casa de

Leis e, perante a Com~ssão Parlamentar de Inquérito do tndi~

permita-me Sr. Presidente, Srs. Deputados membros da Comi~

são, que eu faça tambem o meu juramento em minha língua natl

va. (O SR. DEPOENTE PRESTA JURAMENTO EM SUA L!NGUA NATIVA).

pouço mais do índio brasileiro, ligados aOs trabalhos e aos

problemas do nosso povo, viemos aqui tambsn para dar o nosso

Srs. Dep~

lados l nós aqui viemos com o coração e com o pensamento puro

depoimento ou alguma coisa mais com relação aos

que os Srs. Deputados querem prestar ao povo nato,

índio bras~leiro. Por outro lado, Sr. Presidente,

de que a finalidade dos Srs. Deputados é justamente procur?r

zbsegurar o futuro do Ind~o brasileiro. Nós sabemos muitas

,oisas do nosso próprio povo porque nõs conv~vemos com ele,

com o índio Terena, no caso, especialmente. Conhecemos ta~

bém algumas atividades roas áreas dos índios Kadiweus, Kaiwás

funções de Inspetor de Postos F~sca~s da Fazenda, naquela r~

gião. Exerce as funções de Exator EEIII, na região de Aqui

dauana, na Exatoria de Aquidauana, Mato Grosso. Conclu~u o

curso de Evangelista, obtendo medias excelentes nas numero

sas disciplinas. e tem integrado a Mesa da Câmara Mun~cipal

de Aquidauana. Foi Primeiro e Segundo-Secretário; foi Vice

Presidente e também foi Presidente da Mesa daquela edilidade.

Nas comissões permanentes, tem integrado a Comissão de Educ~

ção e Saúde, a comissão de Economia e Finanças e a Comissão

de Justiça. No momento, encontra-se no exercício do catgo de

Prime~ro-Secret5rioda cânlara Municipal de Aquidauana.De sOE

te que estamos recebendo, na vcrddde, um brasileiro de bqa

formação cultural e de s~ngular atividad~ político-partidá 

ria. O Vereador Jair de Oliveira -- Tandi -- ingressou na P2

lítica, escolhendo o Partido Soc1a1 Democrático, O PSD. D~

pois, terminado o sistema pluripartidário, e constituídos a

ARENA e o MDB, escolheu ele a ARENA, partido pelo qual sem

pre se elegeu Vereador. E, como acontece em todo o País,

existem diferentes sublegendas na ARENA de Aquidauana: ARENA

1, AlteNA 2 e ARF:NA 3. Tudo indicaria que o Vereador Jair de

Oliveira fosse integrar a ARENA 2, representativa da antiga

corrente do PSD. Mas ele, por esses azares de que a vida po

lítica é rica, acabou integrando-se na ARENA 1, que corre~

ponde ã antiga UDN •. Então, em termos do passado, deixou de

ser do PSD para se fazer da UDN. Só que este homem tem una

experiência mu~~o grande e pode oferecê-la a esta comissão.

Lutamos aqui para descobrir algum representante dos indíge

nas com suficie~tc lucidez e ~nformaçáo, capaz de nos dar o

ponto de vista dw raça sobre os seus tutores, que, no caso,

é a raça branca, já que vivemos no regime de tutela para com

os índios. O Vereador Jair de Oliveira me parece oferecer

alguns desses atributos. Está plenamente capacitado, pela

sua formação cultural e pela sua experiência polít~ca e 52
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e Guaranis, porque sempre tivemos o coração voltado para o dos Srs., com O pensamento de que os Srs. realmente estão

nosso povo. E eu gostaria de aqui provar essa afirmação,atr~

vés de atividades que nós exercemos na nossa terra, no meio

pr~ncipalmente. Nós'estamos desenvolvendo o trabalho educa

cional, desde que nós terminamos o curso teológico, no Triâ~

guIo Mineiro. ·Voltamos para a nossa terra depois de adquiri!.

mos conhecimentos aquJ., no mundo civilizado. Voltamos, por

que nós tlnhamos recebido conhec~mentos à luz do saber-e i~

so nos traz benefIcios pessoais. Não querlamos ser vaidosos.

deverlamos

da nossa gente, lá em Aquidauana, Hato Grosso e em

Colocamos em nossa mente e em nosso coração que

Taunay,

trazendo pessoas que conhecem o probelma indígena e princi

palmente a nossa pessoa. Com esse idealismo, com esse pens~

mento, esperamos dar uma orientação construtora, eficiente,

aegura, para o nosso povo, o índio Terena. Então, para mim é

uma grata satipfação estar aqui. Neste instante, eu me colo

co à disposição dos Srs. Óeputados para qualquer pergunta

que me for feita, que responderei dentro das minhas condi

ções, das minhas limitações. ~ o que acabo de dizer e confiE

mo neste instante, terminando as minhas palavras. Muito obri

gado. (~)

transmitir esse conhecimento ao nosso pouo. Trabalhamos nas

áreas indlgénas, entre o nosso povo, como educador, como pr~

dando aulas para o nosso povo. Fizemos isso num perlodo de

onze anos, andando nas aldeias indlgenas, dando aulas para

os Indios da atual geração. Com isso, então, Sr. Presidente, O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) -- Sr.

vaes) - Meus cumprimentos ao Vereador Jair de Oliveira' pela

sua apresentação. Indago do Sr. Relator, o ilustre Deputado

Ubaldo Corrêa, sobre se deseja formular indagações ao Depoe~

te.

No-o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias

aldeias,ressor pr~mário, andando a pé entre grupos, entre

Srs. Deputados, surgiu, depois de onze anos de trabalho, de Presidente, Srs. Deputados, vou formular algumas perguntas

por grupo do ex-PSD. Nós aceitamos o convite. Também nós ti

nhamos recebido convite da ex-TIDN. Então, meu pai disse para

ativida~e educacional, a idéia, de próprios pollticos da r~

gi~o de Aquidauana, de que deveríamos fazer parte das ativi

drdes pollticas da nossa região. Eu estava com vinte e cinco

anos, nessa época. Corno disse o Deputado Presidente, era, na

época, do antigo PSD, UDN, PSP, PTB e nós fomos convidados

ao Vereador, que o nosso Pres~dente fez questão de enfatizar

que pertence à ARENA lI, porque era do PSD. Isto,talvez, por

que o próprio nosso Presidente, hoje, pertence a~ MDB e era

da UDN, corno eu (risos). Mas, isso não vem.ao caso. Eu go~

taria de perguntar ao Vereador Ja~r de Oliveira com quantos

anos S.Exa. deixou a tribo. Com quantos anos saiu da tribo,

para estudar?

mim: "Meu filho, vamos para o PSD. Vamos ver o que é que a O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Eu sal

sorte vai dar." E nós fornos. Nessa época, Sr. Presidente, da reserva indígena, mesmo, aos 12 anos de idade, não moran-

anos devia haver de 180 a 200 Indios eleitores. Então, meus

patrícios disseram: "Jair, vamos. Nós vamos pensar em você

tão-somente." E, levado por eles, pela vontade e pela força

da nossa juventude, nós nos lançaMOS. E, graças a Deus, nós

ganhamos as ele~ções de 19~6. Posterionnente, nós vimos exeE

cendo cargo eletivo de vereador na cidade de Aqu~daudna. E

hoje, depo~s de muitos anos de luta, nós já estamos pensando

em aposentar, quer dizer, em descansar, trazendo um outro v~

lor, um menino de 21 anos, que hoje cursa o segundo anã de ~ O SR. RELATOR (Deputado lJbaldo Corrêa) -- Tal,.

vez at~ duzentos? E hoje são quantos?

do com eles, no caso, mas morando ao lado, vamos dizer. Toné

está ligada à aldeia indlgena. ~ uma vila dos civilizados

junto à área indlgena. Então, nós vivemos dentro dessa vila

desde os 12 anos.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) -- V.

Exa. disse que quando se decidiu pela vida polltica eram po~

co mâis de cem os Indios ele~tores?

Srs. Deputados, já havia alguns Indios eleitores.

conomia, Edmilson Marcos, muito ativo e que vive

Há onze

dentro da

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira ) --

até 200 Indios.

Talvez

graU r ou seja, do primeiro ano, ao oitavo ar.lo. E os profcGs,2.

reserva indlgena. Ele está sempre em Campo Grande, durante a

semana e, no fim da semana, ele está jogando o seu futebol,

convivendo com o nosso povo, dentro da área. Então, já pens~

mos nesse menino. Eu disse que iria provar que meu pensarne~

to sempre foi voltado para o meu povo. ~ que hoje ~ós temos

implantado, em nosse. região, o curso completo de primei.ro

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) Hoje d~

veremos ter entre seiscentos e setecentos Indios eleitores.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo corrêa) - V.

Exa., que f~z'curso de Teolog~a, que Já estudou e já exerceu

as várias funções que o nosso Presidente acabou de enumerar,

qual a sua opinião sobre a atual politica da FUNAI com res

peito ã sua tribo. Não propriamente a FUNAI, mas o Governo,

res lá são todos meus irmão3 r meus mano~. E quase todos ele$

já terminaram o curso superior: Pedagogia, Filosofia, Econs

mia. Nôs estamos todos lá, lutando para que e5S~ povo, essa

raça de onde nós descendemos, tenha a mesma oportunidade que

nós tivemos, que os Srs., aqui fora, nos deram. Então, nos

queremos transmitir também esses ensinamentos para eles. Eu

vim aqui,nesta tarde, atendendo à convocação legal por parte

pela polItica indigenista que adota. Ela está correta ou o

senhor sugere alguma modificação?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Parece-

me que a pergunta envolve mu~tos itens. V~nos ver~f~car se

podemos responder. O Indio sempre esteve na expectativa de

receber o benefIcio do Governo. O índio, até hã pouco te~?o,

vivia ccmpleta~cnte descrente de benefIcios que o Governo p~
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tem o seu filho, Jair, o Jader, com 7 anos. Estou vivo ainda,

deria trazer. Em uma ocasião, quando se falou em beneficios

que a FUNAJ iria dar para a nossa regJ.ão, meu pai disse: "Aqui

Municipal de Aquidauana, mas sem fazer solicitações ou apr~

sentar proposJ.ções ao óryão compen~ente para procurar solu- terra?na área do outro, ou há elgum documento sobre essa

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) -- Com

respeito à terra onde trabalham, não há invasão de um indLo

tendo essa atividade dessa maneira.

primorar o andamento desse trabalho. Mas, pelo menos,estamos

des entre os indJ.os mesmo. Esse trabalho ver.l sendo coorden~

do pelos capitães das aldeias, juntamente com o seu conselho

tribal. Então, são grupos de índios que trabalham e procuram

orJ.entar os trabalhadores, os próprios indios, para, então,

na safra, eles terem algQ~a reserva para vender. E já estão

pensando assim num sistema também de cooperativa, porque até

agora não temos uma orientação técnica, no sentido de se a-

eucom 65 anos, Queira Deus que a sorte os ajude antes que

faleça." Porque, realmente, ele descria completamente dos b.§!.

neficios que poderiam ser dados ao nosso povo. E ulti~n1amente

o que temos observado é muitas vezes a nossa falta, no caso

eu, vmnos dizer, pessoalmente. Não despertou em mim, durante

duaz legJ.slaturas, um diálogo direto com os dirigentes do in

dia brasileiro. Sempre usei da palavra na tribuna da Câmara

cionar o problema existente entre nós, no setor,por.exemplo,

da agricultura, da educação e de outras coisas mais. Na últ~

Como está o problema da terra? Primeiro, V.Exa., Sr. Verea

dor, tem conhecimento se a área onde fica a tribo está toda

ma gestão, então, eu comecei a ter uma atividade maior, uma

visão maior da coisa, onde eu então encaminhei várias vezes

reservada, demarcada ou não?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) --Essa área

é de 7.600 e poucos ha. Não sei bem o número exato.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) --Quan

pr~~osições. Estive em Brasilia, conversando com os dirigen

tes, com o Presidente da FUNAI e seus assessores sobre o no~

so problema e mesmo com o próprio Sr. Ministro. Enfatizamos

a necessidade de que se devia dar mais assistência, ou com.§!.

tos indJ.os estão lá dentro?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) Estamos

çar urna assistência ~~ nosso meJ.o. Então, houve o diálogo, com três mil indios lá dentro e a área está toda não somente

opinião de V.Exa., houve alguma vantagem para a tribo nessa

Vereador JaJ.r de Oliveira e com isso ele sustentava sua c~

dos: "O Jair de Oliveira, o que ele é?" "Ah! é meu irmão, é

ou não?

nosso

favores

interroga"panha eleitoral." Porque todos os capitães eram

se referir? Houve alguma vantagem? QUanto a esses

visita do Sr. Presidente da República a que V.Exa. acabou de

que V.Exa. acabou de dizer que foram aumentados recentement~

V.Exa. acredita que surgiram corno decorrência des&a visita,

demarcada como também cercada. Agora, quanto ao problema do

Indio invadir a terra do outro, o uso é domuml e também quan

to ao desenvolvimento da agricultura por parte dos índios,

não há brJ.ga entre eles, porque o índio conserva ainda aqu~

le sentimento familiar. Todos lá, por exemplo,são meus tios,

são meus sobrinhos, são meus irmãos. t impressionante. Quan

do da visJ.ta de S.Exa. o Presidente Geisel à nossa região, a

imprensa dizJ.a que "os capJ.tães das aldeias eram primos do

meu primo." Mas não tenho assim uma vinculação de sangue, a~

sim como tratamos um com o outro aqui fora. mum sentimento

familiar. Todos lá são meus primos, meus tios e meus sobri

nhos. Então, quanto a essa parte de brigar por causa de teE

ra! ainda não enfrentamos esse problema. Já existe um pensa

mento ainda muito vago com relação de separação de bens e de

irmandade e de f~zer divisões entre grupos.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) Na

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não há

dúvida de que surtiu efeito a visita presidencial ~~

meio.·Uma, porque não somente aumentou a assistência, como a

acelerou, tmnbém. Houve acelera.~ento na questão de assistê,!!

cia agrícola em nosso meJ.o, e mesmo educacional. No caso,por

exemplo, hoje, como eu disse, qepois da visita de s.Exá. O

Presidente da República, recebemos em nossa regJ.ão três má-

vamos dizer, franco.

produ~o desse trabalho, quem comercializa? O próprio índio

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- A Fund~

ção Nacional do !ndio deu-nos a liberdade de fazer socieda-

vende ou entrega a terceiros?

o SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Oorrêa) -- P2

'deria V.Exa. enumerar,por exe~plo, o problema da agrJ.cultu

ra? O que V.Exa. considera probl~aa na área da agricultura?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) Não ti-

~arnos ajuda nenhuma no setor da agricultura. De dois anos

para cá é que vimos já recebendo algum beneficio e ultimarnen

te a assistência tem sido bastante intensiva por parte do ó~

gão tutelar. Temos recebido, por exemplo, máquinas agricolas

para derrubada da mata, para arar e gradear a terra. E o In

dia tomou uma outra vida com essa assistência que o Governo

tem dado em nossa região. Hoje, o Indio está trabalhando até

10, 11 h da noite, porque o que faltava para ele, mesmo, era

essa mão, essa assistência, mesmo~que fosse pouca. Mas ele

.precisava dessa maquinaria, para que, então, üivesse progre~

so. E nós já vínhamos preparando a nossa gente, porque lá na

cidade de Aquidauana temos uma escola técnica, uma escola r~

ral para formação em agropecuária. Alguns índios tinham fe~

te curso relâmpago~ visando obter alguma coisa futuramente.

Estáva~os preparando, vamos dizer, a mão-de-obra no caso que

precisasse de um tratorista, de um mecânico, alguma cOJ.sa a~

sim. Então, quando isso veio, os índios tomaranl conta das

maquinarias 1 são eles que trabalham, por eles mesmos, e não

há problema nenh~. Quer dizer que ultimamente, atravffis de~

8es diálogos que temos tido diretamente com o órgão que re

presenta a atividade indigenista no Pais, há assistência por

parte dele na nossa região.
O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) -- E o
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qu~nas agrícolas, não há dúvida, em decorrência desse fato.

B temos recebido ultimamente a visita do órgão tutelar sem-

perguntas formuladas. O segundo inscrito'é o Deputado Walter

de Ca~tro. S.Exa. tem a palavra.

dente, Sr. Relator, Srs. Dep~tados, Vereador Jair de Olive!

ra, ouvindo atentamente a sua exposição, chega-se ã conclu-

prc maio constante, não somente na nossa região, como nas o~

tras áreas indígenas do sul de Mato Grosso. Há pouco tempo,

c ""cllural !smarth esteve em nosso meio, vJ.sitando as outras

O SR. DEPUTADO WALTER DE CASTRO Sr. Pres!.

ãr~as indígenas, ao mesmo tempo entrando em contato com ín-

dios. Isso foi muito bom e vem surtindo efeito positivo para

o desenvolvimento do nosso índio na nossa região.

o SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Esse

trabalho que V.Exa. faz junto ao seu povo também tem feito

junto a outras tribos que não a dos Terenas? Tem conhecime~

to de que outros, como V.Exa. diz, tios e irmãos seus fazem

são àe que o Vereador se sente muito bem como aculturado e

integrado a uma soc1edade na qual exer~e uma atividade poli

tica. Pergunto ao Sr. Ja~r de Oliveira se não há sentido,juE

to aos seus irmãos de aldeia, de aculturar e participar de

uma mesma atividade de que o seu irmão participa naquele M~

nic!pio? Não sei se me fiz entender.

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) - Eu enteE

da. Mas os índ10s não optaram por ele, visto, talvez, os tr~

seja novidade para os Srs. Deputados, Sr. Presidente, a noti

Reginaldo Miguel. Ele foi meu opositor na organização pass~

cia de que n~o somente eu exerço o cargo eletivo de Vereador

no sul do ~ato Grosso. Nós temos mais dois Vereadores, lli~ no

Município de Miranda e outro Município de Nioaque. Então,são

três Municípios mato-grossenses, hoje, com representantes í~

dios, e todos nós somos da Aliança Renovadora Nacional, da

ARENA. Não é por falta de oportunidade do Movimento Democr~

tico Brasileiro em apresentar o seu candidato,. porque o MDB

já teve tw~bém oportunidade de apresentar o seu candid~to í~

dia, e este mesmo índio é Pastor, formado também em Teologia,

ção é mútua.

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Deputado

Walter de Castro, realmente o nosso povo tem essa ansiedade.

de progresso, progresso cultural, econômico, até mesmo es1'!

ritual, e jamais teríamos condições de nem mesmo pensar em

privar esses nossos irmãos Indios de ter e oportunidade que

nós tivemos. E eles têm esse anseio, esse desejo, e demons

tram isso claramente, não somente para nós, corno também para

os outros, o branco, com o fazendeiro, o polItico, o p~ofe!

sor, alguém com quem ele convive. Ele demonsLra esse deseJO

de desenvolver e ter oportunidade que temos também. Não há

di. Gostaria, primeiro, de cumprimentá-lo novamente, já como

inquiridor. Para mim é urna satisfação, pois é o nosso repr~

sentante federal, representando o nosso Estado.

<1 SR. DEPUTADO WALTER DE CASTRO - A satisf~

temos

Talvezo SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) --

balhos que vínhamos desenvolvendo e pela tarimba que

esse trabalho?

também em questão de at1vidade política. E eu dizia~ara ele:

"Meu amigo!" Ele é meu irmão, ele é meu primo. Ele é meu

dúvida de que eles têm essa ansiedade.

o SR. DEPUTADO WALTER DE CASTRO - Se tém e~

primo mesmo, chagado, ele vivia em casa e tudo o mais. Esse

sentiwento, assiln, por causa de política não foi desmanchado.

'Então, eIs ,vive em minha casa e eu na casa dele. No entanto,

as nossas professoras das aldeias são filhas do Reginaldo,

meu opositor. No caso, ele é do lIDB e eu da ARENA. Mas todas

as filhas dele, que são Indias esclarecidas, nós as coloc~

mos corno nossas pro, ssoras em nossa reserva, e como UlInbém

atendentes de enfermagem em nosso meio, porque sâo meninas

até, bem formadas, que tiveram oportunidade de estudar em

Ca~po Grande, em Mato Grosso. Então; já tivemos essa o~ort~

nidade.

Õ SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - !4uJ,.

to obrigado. Agradeço a atenção do Sr. Presidente e também ao

Depoente a consideração das respostas. Quero apenas congrat~

lar-me, inclusive, pelos três Vereadores. AO encerrar essas

indagações, peço ao Vereador Jair que leve atenção aos ou

tros dois Vereadores, porque o lIDB está começando a chegar

por lá e ele vai dividir. e bom não deixar chegar, para n~o

divic1ir.

O SR. DBPOENTE (Jair de Oliveira) -- Nós, si~

ceramente, agradecemos, e parece que, a cada instante que pa~

BO aqui, esta~os na nossa câmara Municipal, em Aquidauana.

se ansiedade, por que -- procurando explicar melhor, esclar~

cer a minha pergunta -- quando o Sr. Ministro do Interior

programou aquela visita, a Taunay, à aldeia de Pegue Banan~,

a imprensa noticiava que o Sr. Presidente da República iria

sentir, no me10 indígena, o desejo de emancipação desses 1~

dias; e, pelo que vimos depois da visita, os Indios daquel~

aldeia não se sentiam interessados na emancipação. Por que

os Indios, os secrs-~rmãos não aceitaram a ~déia da ~~ancipa~

ção?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Realrne~

te, houve, antes da chegada presidencial. visitas de repór~

teres. Membros da imprensa procuraraM pesquisar em nosso

~eio esse pensamento do índio. Não é que o índio rejeitoufr~

ta1rnente a questão de emancipação. Jã dentro dele, do índio

e entre os seus irmãos -- procurava encarar esse problema de

emancipação, e queria saber de perto o que siynifi~ava, para

eles poderem, então, ter uma decisão sobre o fato. E quando

eles vira~ que a emancipação seria, por exemplo, a PUNAI se

retirar da área de orientação, e essas coisas todas, sem n!

nhuma assistênc~a, então, até há alguns anos atrás, e ãeixã-

los, assim, sem nenhum meio, nenh~ recurso, então e~es di!

O SR. P~SIDENTE (Deputado Israel Dias N2

vaes) -- Meus cumprimentos ao Sr. Relator pela acuidade das

seram: "Nessas condições, nós não vamos aceitar. Vamos ace!

tar somen~e quando eles trouxerem a assistência intensiva e,
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zer -- o lucro dessa assistênc~a e~~n05s0 Meio. h~2i~amos a

emancipação, mas dessa maneJ.ra. Entclo, eles começara" a f~

zer reuniões entre os capitães, o copselho trib~l e os ve

lhos, anciãos de todas as aldeJ.as. Por três vezes se reuni

ram. Na quarta vez, eles me challlaram: "JaJ.r, a nossa posição

é essa daqu1. você será o nosso porta-voz e queremos, aqu2,

fazer um documento". Mas os repórteres já tinha vindo e não

pegaram essa questão. Ai, jun-carnente com eles,porque há ín

dios bem aculturados - bcm conhece V.Exa. - aJuc1ar<1m a rf

digJ.r o docume~to nesse teor de que os í~dios não accJ.tavan

conforme for, também o desenvolvJ.men~o e mesmo -- V::::tnlOB d! liveira se poderia enc~"inhar a esta comissão esse documeg

to de resposta ao Presidente.

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Acho que

não seria dificel, Sr. Presidente, porque devemos ter lá êg

tre os capitães das aldeias a cÓpJ.a do documento que enviá

mos ao Sr. MJ.nistro Rangel Reis e ao próprio Presidente da

República'.

O SR. PRESIDEN'fE (Deputado Israel Dias 110-

vaes) --Então, V.Exa. faça-me o favor de manter contato com

o ilustre Deputado \'/alter de Castro, no sentido de ele ser o

mensageiro, ?dra nós, desse documento.

a emancipação da nane).r~ que o Governo parece - estava
O SR. DEPOENTE (JaJ.r de Oliveira) -- Perfeit!

querendo fazer. Então, eles di3seram: "Dessa maneira nós não

acejtàIDos lI
•

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

va~s) -- Permite um aparte, Deputado?

O SR. DEPUTADO WALTER DE CASTRO -- PerfeJ.ta-

o SR. DEPUTADO \1ALTER DE CASTRO - O Vereador

conhece a maneira como o Sr. Presidente pretendia a emancip!

ção? Pode nas informar?

até vantajoso aos Indio&, já que há número elcvad~ de indios

aculturados, eles mesmos gerirem a sua terra, ou dirigirem

os seus bens, a sua propriedade, produzindo e comercialJ.zag

do lã fora, sem interferêncJ.a da PUNAI?
Nobre

traba-

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

mente.

O SR. DEPUTADO \1ALTER DE CASTRO -- Jair, pelo

que me parece, 110 caso da emancJ.pação, apesar de&sas rese!:

vas indígenas' pertencerem ã PUNAI, seria até injusto que se

emancipassem e soltassem os índios em contato direto com a

cidade civilizada. No meu entender, haveria necessidade, pri

me~ramente, de se transferir aos moradores dessas reservas a

propriedade da terra, sem o que eu não sei como eles pode

riam sobrev~ver, produzir para a sua própria subsistência.

Naturalmente que, nessa reunião, houve debates nesse sentido,

e esse documento talvez nos esclarecerá bastante a respeito

dessa mancJ.ra com que foi proposta a emancipação. Diz o Ve

reador Jair de Oliveira que já dispõe de maqui~aria agrícola

e que estão produzindo naquelas aldeias, e eu pergunto qual

a produção e se ela é suficiente para subsistência dos 3 mil

índJ.os?

de 77, é fazer 2 mil hectares de roça. E eles estão

Deputado Walter de Castro, nós temos acompanhado o trabalho

desenvolv~do pela Fundação Nacional do IndJ.o lá na nossa r~

serva. Temos bastante interesse, porque, muitas vezes, O Ó.!:

gão ~utelar tem sido assim bastante criticado vamos di

zer -- por ele~entos que não têm conhecimento do fato. Ouvem

dizer e, então, eles rnuJ.tas vezes deturpam o que está acont~

cendo ultimamente em nos&o meio. Mas,nés queremos é falar r~

alnente aquilo ~ue vemos, porque nós somos uma testemunha 2

cular do fato, do acontecimento. Então, diante disso, gos~~

rJ.a de dizer que O alvo do índio, na nossa região, neste ano

lhando, corr:o eu disse, diari.amente. E vão até meia-noite,po.!:

que eles querem produzir. E, agora, nós estamos ainda em f~

se de plantio, de derrubada, de aração e gradeação. Eu creio

que vai ser o suficiente, porque é um trabalho que agora que.

está sendo implantado e não há dúv~da de que 51Jrdrá efei to

para a própria subsistêncJ.a do povo, e, posteriormente,trará

beneficJ.os a outra comunidade, a nossa comunidade, nacional

mente falando.

o índio,O SR. DEPOEN~E (Jair de OliveJ.raJ

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) - Pelos ~

mores, pelas nocícias, não diret~"ente da fonte autorizada,

taivez, é que S.Exa., o PresJ.dente da República, através do

Ministério do 111terior, já daria, brevemente, a emancipação

ao índio da nossa região. Então, dessa maneira, os índios

não estavam aceitando, ass~m bruscamente. Então, dessa mane!

ra, O índio não cRtava aceitando esse problema.

O SR. DEPUTADO WALTER DE CASTRO -- Não seria

em si, tem só a terra. Pela nossa legislação, nem as .te~ras

são deles, são da unJ.ão. Então, diante disGo, nobre Deputado,

o índio não tinha nada. não tinha o que esperar, a não ser

forçar o Governo a leva," para eles esses benefícios 1 primei

ro, para poderem aceJ.tar depois. Achei razoável e, ao mesmo

tempo, respeitei a opin~ão do meu próprio povo, não querendo

forçá-los ii minha opini;;o. ReaLmente, eu tinha <: minha op~

nião pessoal, mas jama~5 far1a isso, porque conheço perfeit!

mente o mundo dos Srs., que o "eu povo, lá, não conhece.Eles

naô estão integrados como eu. Então, diante disso, respeJ.tei

O ponsamen~o deles. Realmente, fizemos o documento d~zendo

que, se o Governo não tivesse como dar uma intensa at~vidade

de assistêncJ.a agrícola mecanizada em nosso meio, o índio

não E'stava eln condições, naquele momento, de aceitar a ema!!

Cif'dÇão.

mente.

Terenas daquela região estão satisfeitos com o regime de t~

telados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Deputado, antes, antecipando-me talvez a V.Exa.,d!

do o brilho "da sua ~nquirição, quero perguntar ao Jair de º
O SR. DEPUTADO WALTER DE CAS~RO Então, os
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o SR. DEPOENTE ( Jair de Oliveira ) -- Não e~ O SR. DEPUTADO WALTER DE CASTRO -- A nossa

tendi. preocupação é justamente essa, Jair de Oliveira. Conhecemos

O SR. DEPUTADO WALTEP. DE CASTRO -- E15tão s~ a situação daqueles Indios, que vivem numa situação precarI~

sima, quando a FUllAI -- o Vereador conhece -- arrenda as teEtisfeitos com a condição de tutelados da FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Jair de Ol~veira) Acho que ras aos pecuar2stas do Pantanal no valor de 10 cruzeiros o

não estão vamos dizer assim -- ainda pensando se estao s~ hectare, com contrato de dois anos. E num total de 400 oi1

tisfeitos ou não. Porque não estão encarando ainda o ?robl~ hectares, a FUNAI deve arrecadar uma soma razoável, capaz de

ma de desenvolvimento da agricultura, visando a se emancipa- reverter em beneficio desses próprios índios. Então, eu go~

rem ou ficarem tutelados. Ainda não há esse pensamento. Quer taria de saber se o Vereador já tem tido contato com esses

não têm esse pensamento ainda. Não sei se re~pondi a V~Exa.

dizer: eles não estão pensando em produzir para se emancipa

rem, ou, te~do a produção, lucrar e ficar emancipados. Eles

o SR. DBPUTADO WALTER DE C\STRO -- Vereacor

seus irmãos, índ~os também, embora pertencentes a um outro

grupo, a f~m de melhorar sua situação através da sua partic.:!:.

pação, da sua interferência. Já que você tem feito muito p~

ra os Terenas, poderia estender esse seu auxIlio aos índios

Jair de Oliveira, eu gostaria de saber se o Vereador tem e~ kadiwêus.

trado em contato e conhece a situação dos índios küãivléus; O SR. DEPOENTE (Jair de Ol~veira) Esse ~

próximos do Mun~cípio de Aquidauana, se não me falha a memó- lerta, Excelência, vem realmente encorajar o meu pensamento,

ria ••• porque eu posso contar hoje que nós temos, aqui, homens que

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -" Miranda •••

O SR. DEPUTADO WALTER DE Cl\STRO - ••• lIunicl

representam o nosso povo, o nosso Mato G~osso, a nossa re-

gião, que pretendem ornbrúar conosco nessa responsabil~dade ,

pio de Bonito, área bodoqueana. Poderla infonaar qua~tos n

dios residem naquela área, que me paLece ser mna área de 400

não somente o Sr. Dfi'putndo. Has eu conto com V.Exa. no dese!l

volvimento disso, procurando de perto o órgão responsável.

mil hectares de terra? Porque bem conhnce V.Exa~ as conàições de nosso povo. E não

O SR. DEPOENTB (Jair de Oliveira) -- Aproxim~

O SR. DEPUTA.DO lIAL'rER DE CASTRO - Qual a s.:!:.

base de 250 índios na terra dos kadiwéus. são 250 índLos, .!!-

tuação socic-econôIr.J.ca em que "J..ve essa clde1a?

há dúvida de que cu farei, ainda com mais intensidade, essas

V~sltas e apresentare2 proposição junto ã FUNAI, onde ternos

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- ••. faze~

um livre acesso, porque nós estamos acompanhando e queremos

mesmo verificar o que a FUNAI tem feito para nosso povo. NóS

já coweçamos com requerimento pedindo a área que temos. Nés

ternos ta~~n os fazendeiros lá dentro.

O SR. DEPUTADO WALTER DE CASTRO -- Arrendat~

rios.

na

terra,

justamente o que mais ou menos o que V.E~a. disse.

b SR. DEPOENTE (Ja2.r.de olivdra) Creio eu

que a situação sóçio-econômkca do índLo kaãiwéu não corres-

damente, deve chegar a 400 mil hectares. Devíillnos ter lá

proximadamente, e ~~a área de quase 400 hectares de

ponde à expectativa. V~c)S dizer q~'e o ?odí:r açuisJ..t5vo do deiros arredatãrios. Há urna quantidáde deles. E já fizemos um

índio kadiwéu é qUU5~ nada, zero, cerno n5b realmente vivia-

mos alguns anos atrás. Já estive lã três vezes, porque esse

levantamento de quanto é que fica para a FUNAI por ano isso

aí. Nós Já apresentamos requerimento ã FUNAI pedindo essas ~

trabalho de represent~r, por exe~pJG, hw grapo e conhecendo formações para a gente poder apresentar, então, um pedido e

provocar, no meio dos kadiwéus, esse interesse e que eles sl;!!pêrfeitarnente os problemas que Gxist~m c carne o índ~o os en

cara, e:l tenho procurado tanbém e:<pand:!.r a milll1a ativ~dade , tam que tfu~~ém nós estronos interessados por eles. Então, a

muito embora seja esp~cificamenteAquidauuna. Eu cenho proc~

rado estar era outras áreas também, para (lue B... nossa "l;OZ ch~

gue às autorid~des ~ais altas, tanto aqu~ corno ao própr~o aª

reCOl'ael'lõaçêo de V.Exa. reforça aquilo que nós estamos pensan

do.

O SR. DEPUTADO WALTER DE CASTRO -- Daí o nos-

ministrador direto do índLo, para que olhe.-:o taJT1bém as outras

áreas. Então, nós já estivc~os lá e nüo há ~ V~mos dizer --

so Lnteresse de par~ic~par desta Comissão Parl~entar de I~

quérito, 2orq~e temos a certeza d~ que daqui irão sair as s~

quase nada. Uma coisa que eu vi lá é a F.Ulll.I õesenvolvendo ~ gestões a serem apresentadas aos dirigentes da FUNAI, 'de fCE

tividade bov~na no Naliauc~ Não sai se o Sr. con~ece. ma que, contundo com a colaboração do Vereador e o Vere~

O SR. DEPUT,\DO IIALTLR DE CA5TnO - Conheço.
O SR. DBPO~NTL (Ja~r de Ol~veira) ~Q deve

dor poderá contar com a colaboração dos representantes de M~

~o GroGso na~ta Casa -- ãepois de concluídos os trabalhos d~

ter na base de 1 500 a 1 ÔOO reses c elou {.l;iC1.~eP1 ali :U::lpJ aB ta Comis~ão, levaremos também as recomendações aos órgãos d~

r~gcnccs da FUNAI. Agradeço ao Vereador e agradeço ao Sr.pr~
tar uma =azGuua, usando o p=óprio índ~o para essa a~iV1daue

pecuária. B j5 ce~ alguns Indios contratadcs. Até nós sabe-

raO:3 os nO.~I~S àeles teclos e eles estão S€:ldo levados por is-
sid~nte pel~ oportun~dade.

O S~. PRI:SfCBllTE (DqJUtado Israel Dias No-

so. B à Ftl:'liU também, pelo que eu vejo e pelo que acompanho,

está com progrw~~ção de desenvolver não somente a atividace

bovina co~o também a a~Lvidade pecuária.

flaos) - l\tSl1~ rl,';.i'lprlP'l8Etos üe 11ustre Deputado Walter àe ca.§.

tro pela agudeza de suas fOrPllll."lçÕe~. 'Iem a palavra n ~nEcr!

to Sp.guJ.l1te, o J..]ustre Deputado Ju3ú Pedro ãe ('arvalllo ~eto~
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o SR. DEPUTADO JOÃO PEDRO - Sr. Presidente,Sr. quer sabp.r a nossa condição, o nosso sentimento, o que nos

Vereador Jd1r de Oliveira, tenho apenas uma indagação, e s~

rei bastante breve. Gostaria de saber 56, no seu entend1meg

to, a FUNAI ou as missões religiosas exp~oram o índio.

faJta l a.s nossas necassidades, que venha dl.retamente ao ín-

dio, que vai ouvir. Hoje, temos dezenas de indios com condi

ções de dialogar com qualquer órgão representativo de nosso

ZJ(as., Sr .. Presidente, nobres Deputados. Até pouco tempo rI

índio, na ~inha região, tinha como católico o Intiio g~arreré

-- o índio desprezado, o Indio bêb~do. Aquele que bebe a~é

cair é um católico. Essa é a concepção do povo indigena. O~

dio tem, vamos dizer assim, uma concepção errada da religião

católica: bebeu, farreou, fumou, ficou jogado, é cató11co. ~

o indio que chamamos guarreré, o índio que não v~le nada,neo

presta. Essa é a concepção do índiO do catolicismo, por fa!

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) - Nobre D~

putado, não é do meu conhecimento que tenha hav1do exploração

por parte da Fundação Nac10nal do !ndio, pr1nc1palnente qua~

do procuramos nQS achegar de perto às suas ativ1dades.No meu

entender, na minaa f1losofia de trabalho, de encarar as co~

sas, é muito mais fácil procurar de perto e materiali~ar as

situações, evidenciar os fatos dentro de m" órgãõ e procurar

nele documentos sobre' o que faz~~. t o que tenho feito. Ve-

com esse povo. Diante dessa atitude, tenho adqu1T1do ~ater~

ais que poderão nos ajudar a benef1ciar o indio da nosso r~

gião. Não estou vendo, até agora, essa exploração. Pode ser

que, daqui por diante, ela exista por parte da Fm'AI, na m~

nha reg1ào,porque conheço só o sudoeste mato-grossense; As

outras áreas iI}felizmente nao conheço. Neu mundo, lá, é pe

queno. Na nossa firea não está acontecendo isso, talvez pOE

que estamos procurando acompanhar de perto as atividades da

Fundação Nacional do !ndio. Quanto ao trabalho re11gioso de

senvolvido entre o meu povo, temos duas missões que real~en

te dão ass1tênc1a em nosso região: a m1ssão católica e a mi~

erro.

"Falo

temos

Concedo a

sem dialogar diretamente com o órgão." Ele sabe que

a mecânica de uma admin1stração. Para mim, esse é um

Pais. Ele ficou um pouco ~entido com1go. Disse-lhe:

vaes) -- Meus cumprimentos, Deputado João Pedro.

O SR. DE?UTADO JOÃO PEDRO -- Muito obrigado,

Vereador Jair de Olive1ra.llu1to obrigada, Sr.Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado lsrael Dias No-

Deveriam vir diretament,:, a nós e dizer: "Deputado WaJ:ter de

Castro, estamos no Mato Grosso e faremos uma reunião com os

Indios". Não sou eu somente, pois há outros que podem deba

ter o problema indígena. Acho que, por parte da FUNAI e por

parte de religiosos, não há exploração. Não sei"quanto a o~

tras áreas, que desconheço totalmente.Mas na minha área não

existe.

porque é o meu sentimento. Não compareci por causa disso.Que

fizessem reuniões E'ni:re representantes de indios que pudes

,nais de vinte Indios com curso superior no sul de Mato Gro~

so. Então, convocasse esses índios e debates sem com eles e~

ses prob1emasf que convocasse homens como o Deputado Walter

de Castro, interessado no problema indigena, que está procu

rando também chegar perto desses problemas; e outros Deput~

dos, talvez, que não conhecemos ainda e aoutros, que conhec~

mos e que querem partic1par do desenvolvimento indigena do

nosso PaIs. Mas não procurar 1nt"rmediários :.;eligiosos.uesmo

que fosse protestant1smo, eu d1ria a mesma coisa. Não é por

ser o catolicismo, a Igreja Romana, que vem fazendo essas re~

niões, para até provocar divergências e mosmo brigas com o

indio que não tem Cond1ções, que não vê, que não sabe corno é

palavra ao ilustre Vice-Pres1dente desta Comissão, Deputado

Lauro Rodrigues.mis-

amizade

para V.

ta de orientadores nesse setor rel1gioso. No setor de

são protestante. t interessante contarmos um fato

nho algumas vezes a Brasilia e cobro, mesmo. Tenho

você; as !rMâs e O Pa::!.re fJ.zerd1il conVll:C .. 11 "Mas não COli1par~

na possa reunúio de Dourados. Por que? F;i.zemos convit.e para

uma dessas reur~.1.ões·. Depois, há pouco teiTlpo, houve UIrta retl -

sa região I não precisa de lnt.2rrnad~ãrios, porque I se a FUUl\.l

VereadorO SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES

Jair, acabo de OUV1r uma confissão sua em que a expressão c~

tó1ico tem sent1do pejoratiVO, e lembro, acidentalmente, fato

ocorrido comigo entre os kaingangs, ao norte do Rio Grande

do Sul, na cidade de Ira!, ep1sódio sobre o qual já tive o

portunidade de fazer comentário com o Presidente Israel Dias

Novaes. Lá, encontrando ~~ kaingang embriagado, que se afe!

çoou a mim, porque caçava comigo, perguntei-lhe, um dia, por

que bebia. E ele disse: "Todos bebem, até o padre no altar".

Veja que C01sa singular: do sudoeste do Mato Grosso ao norte

do Rio Grande do Sul há uma concepção que precisa ser anal!

sada como fator sociológ1co. t singular, isso. Mas, não é e~

se o tema da m1nha indagação; quis fazer apenas o registro,

em face da presença, entre nós, de clérigos. Embora meus pa

res já tenham feito perguntas ao Vereador Jair, vou, para P2

der desenvolver meu trabalho, retornar a algumas indagações.

Gostar1a, 1nic1a1mente, que nos dissesse qual a economia de

de

de

não

~em havido ~~ Mato Grosso. Part1c1pamos, em Aquidauana,

n1ão também dessa mesma natureza, em Dourados, da qual

dio. Houve má fo~ação e informação do {ndio no setor

sões protestantes, xumonó é o Indio que se porta bem, que é

bem formado, quê não bebe, não fuma, que t~n procurado viver

trabalhando e estudando. Esse é o prote5tante. Mas não há,

por exeuple, exploração no sentido de querer destruir o in-

ci 11 - disse. a ele - "porque acho qtle o índio hoje, na nc.ê,

missões católicas. Nesse sent~do que eu disse. Agora, vemos,

ultílllaniente, atividades religJ.osas junto ã FUNA!, pri:::cipal.:

mente f4;l nossa região,. Provocal'l-se reunl.õcs religJ.osas para I

junto aos Indios a1deados, debater o problema do indio. Isso

p~rt1.cipamos•. Ontem recebi um telefonema do PreSJ.del1t~ da.

FUNA1: "Ja~r, você est5. aquI em Dr:!sí.ll.a! Vocô não este';j~ :á
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seu povo, de que mercado de trabalho se ocupa o seu povo, o teriormente, da implantação de uma cooperativa nas aldeias.

Deputado, esta é urna perg~nta bastante objetiva, que louva

mos. Parabenizronos V.Exa. Falamos que há alguns meses o no~

so poder aquisitivo realmente era quase zero, fazendo o ín

dio um plantio pequeno, que mal lhe dá condições de subsis-

que faz ele, como fonte de renda?

o SR. DEPOENTE (Jair de O~iveira) Nobre

Isso resolveria o problema e não seria preciso instalar ho~

pedaria em várLas cidades de Mato Grosso para os indios da

nossa regJ.ão.

o SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - V. Exa. eg

tende que os índios devam integrar-se ã comunidade branca, em

busca de n~va cultura, com todas as preocupações e dissabo-

tência e aos seus famil~ares, e que, até então, a at~vidade res que ela acarreta?

própria do índio era a de cuidar de fazendas, viver.de cha~

ga para os fazendeiros do sul do Mato Grosso. A lavoura era

feita a machado e a enxàãa. Não produziam nada, nem poderiam

O SR. DEPOENTD (Jair de Oliveira) -- Não e~

tendi, Deputado.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES -- V.Exa. ente~

produzLr. Trazer economLa? Jamais. Diante disso, a atividade

princLpal do nosso povo é justamente a agricultura, pelo m~

nos, é o que vem sendo desenvolvido desde quando se conheceu

<le que <JS indios devam procurar a cultura branca e integrar-

se a ela, passando a participar ativamente, em todos os pl~

nos de atLvidades, da vLda do branco, ou que d~va ele ser c~

locado em suas reservas, corno urna vitrine do passado.corno um grupo, porque o índLo Terena, Sr. Presidente,

Deputados, vem sendo levado pelas fazendas, através de

Srs.

um O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) SeMpre

tive uma posição fLrme, e até agora ainda guardo essa rosi-contrato, até o número de 150 índios, para abrir matas,derr~

bar a terra para o fazendeiro, plantar milho, arroz, feLjão. ção, esta minha idéia, meu pensamento, que também revela o

Diante disso, não há economia, e a atividade principal é

agricultura. Não sei se respondi ã pergunta de V.Exa.

a pensamento do meu povo. Eles sempre comentam conosco a aspi

ração que têm. Excelência, sabemos que o próprio desenvolvi-

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - De certa mento nacional e a própria ciência, a própria tecnologia

forma, sim, porque conclui, por dedução, que o índio não ten

ocupação. Pergunto-lhe mais: qual a média de renda mensal de

briga o índio a conhecer o mundo civilizado, o mundo bra~co.

Isso é Lndiscutivel. Agora, principalmente na nossa

contra iGso~ Mas, não se trata do índio conhecer o mundo ci-

a tradição, o costume. Certo órgão da imprensa nacional di§.

sul do Mato Grosso, quando se está criando UM novo Mato GLO~

50, não há dúvida de que haverá entrada de elementos de 0~

tros Estados ã busca de terras para desenvolver djversas at!

vidades na região. Dntão, o índio não pode fioar alhe~o, sem

vilizado e destruir totalmente a sua cultura. A concepção do

weu povo é a minha. Sr. Presidente, nobres Deputados, minha

filosofia de homem, de Indio, de brasileiro nato é a de per

manecer sempre como sou, p?rque realmente ninguém vai-me ti

rar c dLrcito de índio. Trago em minhas veias o sangue puro

do povo nativo. Ao mesmo tempo, trago toonbém em mim, ainda,

sounada, da maneira como estava há 400 anos. Em absoluto,

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) - Não faz~

mos um cálculo, nem nos arriscaríamos a isso, porque ultim~

mente tom varLado um pouco, já que temos colhido, po~ exem 

pIo, produtos de lavoura. Os índLos trabalham lá e as·indLas

vão comercializar produtos da lavoura. ~ um problema que e~

tamos enfrentar.do em Aquidauana, e já estamos levantando i~

um índ~o, na alde~a de V.Exa.?

so. Agora me~mo, esteve conosco o Sr. Prefeito da cidade, Dr.

Pedro Ubirajara. Ele estava agora mesmo aI, depo15 saíu. Te-

mos uma proposLção no sentido de sanar o problema existente

atualmente na cidade de aquidauana com relação ao nosso povo,

que vem cGTIlerciali.zar na cidade. Eles vêm vender fel.]ão , mi

lho, m.'111rtioca t abóbora - produtos agrícolas, enfim.Vêm 40,

se, na sua história, na sua narração, que o índio Terena pr§.

de Castro sabe que anualmente o índio Terena dança o "bate-

50, até 60 IndLas por dia, vender seus produtos em AquLdau~

na, e não há um lugar onde possam ficar à noite. Não há uma.
hospeoar~a para elas. E Já propusemos ao General Ismarth a

cisou ensaiar a dança típica "bate-pau". O Deputado Kalter

crl.ação àe uma hospedarl.a l.ndígena em Aquidauana, por c~usa
F'rJ.u" 1 desde pequeno. Eu danço a dança do "bate-pau". Al.ncla rne

suas c~1anç~s~ Não estamos podendo avall.ar, fazer urna média

des~e problpma que vem surgindo. As índias ficam ali com conservo, mas não convivo COM eles lá dentro. Mas se for dag

çar a dança do "cate-pau", eu danço. Falo ainda o idioma do

índio Terena, conservo todos esses costumes, e me orgulho dede quanto o í.nãl.o está produzindo, individual ou agrupadame!!

te. No mo~ento, nEo temos condições. ser índio. Nos meus pronuncironentos, nas minhas apresenta-

defifiLdo, que não pode precisar a renda, tendo em vLsta sua

sa pcimeira informação, de que não há um mercado de trabalJ:o

proposi~ão da construção de um albergue, de uma hospedaria

O SR. DEPUTADO LAuno RODRIGUES Em face de~ ções, faço qüestão de ser conhecido, de que não haja dúvida
,

no conceLto do branco de que sou índiO, um Vereador Indio. E

estw~os procurando transmitLr ao índio Terena essa mesma co~

cepção que temos. Aqui está um índio. Ele está ali. Eu pOsso

em Aquid~uana, nãu quer lhe parecer que toda a aldel.a se m~

de.~ia palil ~qul.dauana?

falar com ele em seu idioma, neste instante, porque ele rec~

beu a cul~ura a~ravés de nosso grupo. DLzeMOS sempre a eles

O SR. Dr;pC!::NTr; (Jair de Oliveira) -- lR~so)

Talvez ac~nteça isso. Mas é o problema, sobre o que falei a2

e para os demai~:~não é vergonha, é uma honra para nós conh~

cermos o mundo :ios brancos, jamais destruindo a nossa cultu-
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no ano passado -- a aparecer no contexto nacional. E outros

10 anos de atividade legislativa -- porque a gente começou,

temos ~ido a1nda. Agora € que eu venho surgindo, depois de

índios maHJ têm cond1ções, como eu tenho. tias abracei a cau

sa pública, polít1ca. E realMente não sou extremista, Exce-

o

não

nomens

para o meu irmão: "Irmão, não tenha medo de dialogar com

seu chefe, porque nós estamos aqu1 e existem outros

se sentido, na polít1ca indígena deste País, o que nós

dentro do País que também querem o bem do nosso povo. Não é

somente nós." Mas, que O índio partic1passe ativamente ne.!!.

um indígena, para expressar o pensamento do seu povo.E eu me

refiro, neste instante, ao meu próprio 1rmão, que hOJe é d~

legado regional da FUHAI, na IX Reg1ão, em Campo Grande, cUE

sando o 49 ano de Direito. t um moço novo, mas que conhece o

problema e que, muitas vezes, tem falado: "Jair, eu vejo que

esse trabalho teM que se; feito e eu não posso ~azé-lo. Será

que dá para você gritar para a gente?""Eu gr1tO. DÔ-Me a ca!,!

sa l{ue eu gr1to". E essas ofltividades nós temos tido, j?orque

ele muitas vezes ainda está temeroso sem conhecer a1nda a f!

10soEia da FUHAI, da pres1dência do Gen. Ismarth. E eu digo

própr1as c as teremos conosco, como a H1stória. O integrar

se à comunhão nacional no sentido em que encaro o problema

do índio, não o destrói.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES Fico mU1to

feliz em ouvir sua resposta, por duas razões: primeiro, por

que entende da iMportância atual de uma aproximação bem mai$

profunda com o branco; segundo, p~lo vigor telúrico de sua

reação, agora. ~ um índio que se sente bras11eiro. Esta con~

ciência de Pátria nos anima muito - isto é sublime.Quantas

nações indígenas vivem em comunhão com a Nação Brasile1ra e,

mCSll'O assim; se dividida em nações, a pátria tem uma únici:<

unidadel Fico muito contente em ouvir seu pronunciamento.

Quando fala de emancipação, só tenho um medo, Vereador Ja1r

de 011veira, medo prof?ndo: é o de que venha a ocorrer com o

índio o mesmo que ocorreu com o negro escravo quando se li

bertou, ou seja, solto pelos caminhos do País, pelas barra~

cas de rios, sem mercado de trabalho e sem destino. t cedo

ra. Não é, Exa. por receber a emanc1pação que deixaremos a

nossa cultura. Não é por não recebermos isso que deixaremos

a nossa cultura, mas conservaremos as nossas caracter!sticas

para pensar em emancipação, mas é urgente que se comece a lênc:...a, Sr. Pres~dente, no meu partido, porque tenho,na mi-

tempo respeitando os cabelos gr1sálhos de V.Exa. e o s~u co-

pensando ser1amente. Mas, antes, eu gostaria de retroagir U~

pouqu1nho, agradecendo o conselho sábio de V.Exa., ao mesmo

comum. Ainda quero indagar, para encerrar, deixando de parte

tanto a FlnlAI como as missões religiosas, o que V.Exa. ente~

de que o Governo possa e deva fazer para resolver a problem~

tica do índio?

pensar como se montar o processo emancipatório. Isso é alta

mente importante. V. Exa., que exerce liderança nesse grupo

étnico, exerça-a com vigor e sem ódios, sem radicalizações;

não se deixe tomar por cartilhas políticas, nem pela nossa,

nem por essa que V.Exa. representa, porque elas são trans1tfr

rias no contexto da vida brasileira atual. Use essa oportun!

não

també."

nha concepção, que o partido é transitório, muda e nós

isso. AC1ma de tudo está o meu povo. Esta é a razão

pela qual eu argumentava, há poucos instantes, quando· d1zia

podemos eternizar uma posição política e nos apaixonar por

para desenvolver e para procurar resolver nossos problemas,

através dasidéiase pensamentos de homens com condições e a

paixonados por esse trabalho 1ndígena em nosso'P~ís.

O SR. DEPUTADO Ll,URO RODRIGUES -- t quase e

vangelizadora a wissão do Vereador Ja1r. Prossiga. lleus par~

bens, Obr1g~do, Sr. Pres1dente.

ao nobre Deputado Walter de Castro que vamos procurar carr~

gar juntos esse problema que enfrentamos em nosso reg1ão, c~

jo homem público foi eleito pelo nosso Estado, pela nossa r~

gião. Então, Excelôncia, eu cre10 que, para resolução d1SS0

é necessário que índios com cond1ções, que os Srs. e a PUNAI

façam pesqu1sas dom relação ao índio que tenham condições

nosso

pátria

Eu venhoo SR.DEPOENTE (Jai~ de Olive1ra)

nhecimento e a posição que V.Exa. exerce dentro do

dade de liderança para servir ao seu povo e a nossa

País, COmo legislador autênt1co. O meu pensamento quanto à O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No-

maneira com que o Governo poderá agir diante de problemát1ca

gãos, d~ seus aux111ares diretos, não de um órgão só, como o

Ministério do Inter10r, porque, para mim, o problema do ín

dio abrange vários setores da vida nac10nal, vár1as ativid~

des. Então, não seria só representando o Ministério,mDs que,

indígena do País, é de procurar agir através de seus ó~

vaes) - Neus cumpri'llentos ao ilustre V1ce-Presidente Lauro

Rodr~gues, a qucn so11c1to a gentileza de assum1r a Pr€s1dã~

cia dos trabalhos, enquanto este Presidente, por sua vez, 1~

quire o nobre Depoente.

O SR. PRJ:SIDr;tlTE (Deput8d9 Lauro Rodriguea)-

Pelo oráem de inscr~ção, tem a palavra o nobre Deputado Is-

em cada órgão público, hcuvesse uma at1vidade específica pa rael Dias ~ovacn.

dendo nosso povo -- essa oportunidade, como nós temos UMa 0

portun1dade só, no momento, de fazer parte do órgão tuteldr,

soas com crond1ções, com paixão e com abnegação pela causa do

lndio bras11eiro, e que, infe11zMente, nós não ternos em tot~

lidade ou talvez nem 50% desse sentimento. Então, seria ne -

Sa.,coníorJlc li no sell ~=-~~-!.!'-.:.!!!' nas suas folhas de hab~lb.

tação, fez, no 'l'riângulo t1::'neJ.ro, um curr,:>o de Teolog1u.S1gn=..

f1ca isso que V.Sa. se hab111tou para o exercíCIO àe pasto

reio, isto é, desempenha funções rel~giosas também. Neste c~

&0, de que tendência re11giosa?

v.
Sr. Pr.§.o SR. Dr;PUT~DO ISP~EL DIAS NOVAES

51dente, Sr~. Dep~tados, S~. Vereador Jair de 011veira,

pes-

defe~cessãrio que kbuvesse -- eu disse que sempre estamos

ra com o índio. E que dentro dessa ativ1dade houvesse
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o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Os pr~ o SR. DEPOENT~ (Jair de Oliveira) - Como pr~

atua com a mesma liberdade com que atuam os protestantes?

testante. Depbis, então, deixamos essa atividade, porque ~

braçamos o magistério, antes da polltica. Vivíamos só lecí~

nando entre o nosso povo. Posteriormente, abracei a política.

Então não exerço a função eclesiástica.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas, e~

tre os terenos, também ex~ste uma missão católica?

meiros catequisadores da nossa reg1ão foram os ingleses, mi~

sionários ingleses protestantes, cuja atividade exerceram par

longos anos, a~é o ano de 72, e que surtiu efeito. O índio a

ceitou, abraçou a fé propagada pelos missionários protestqn

teso ~inha avó éra mulher do cacique Caianai, que é um nome

respeitado. Meu flnado avó exerceu essa atividade por mais

de 30 anos, lá em Taunay. 19 a minha avó foi a primeira índia

terena que se converteu ao Cristjanismo. Depois, então, vi~

raro os outros. Então, transmitindo aos filhos, vieram os meus

pais, minha mãe e depois, posteriormente, nós. Os americancs,

os missionários ingleses talvez viram em nós que a gente era

um pouco inteligente. Ele disse: "Jair, você tem que estu

dar." -Pois não, eu vou estudar. Aonde?" "Ah, vamos mandar

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

n SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

coisa e talvez até com mais facilidade.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIASNOVAES

mais adeptos?

Existe.

E essa

A mesma

E tem

você para o Triángulo Mineiro."

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

rianos?

Presbit~

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Bom,tem,

naquele sentido que eu disse.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas, t2

O SR. DEPOENTE (Jair de 9liveira) -- Nãc, não

eram presbiterianos e não são presbiterianos porque a ativi

'dade deles era tão somente a propagação do Evangelho,indepe~

dente de qualquer base teológica.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas eles

dos os adeptos são considerados ••• qual é o nome?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) Guarreré.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES Guarreré.

Todos?

o SR. DEPOENTE (Ja1r de Oliveira) Todos.

mesmos eram o quê?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

porque eles não revelaram.

Não sei I

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

quanto se pode calcular?

O SR. DEPOENTE (Ja1T de Olive1ra) --

E em

A mai2

O SR. D~PUTADO ISRAEL DInS NOVAES -

eram protestantes' ou católicos?

Não se ria. Eu gostaria de dizer o seguinte: que esses ingleses

esses americanos se afastaram do seu trabalho na nossa

e

re-

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) - Eles di~

seram o seguinte: eram somente mesmo a P!egação e só precis~

mente o Evangelho. Levaram o Evangelho.ao índio, independen

temente de qualquer filosofia teológica, seja o Calv1nismo

ou o Luteranismo.

gião, do noss~ meio indi:gena, em 72. E quem depois continuou

com essa obra fomos nós, os irmãos Olive1ra, cujo Presidente

é o meu irmão, pastor evangélico e professor teológico.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Irmão me2.

mo de sangue?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Sim, meu

vangélico, e ele também fez c curso de •••

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- O "curso

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- lias não

sabiam nem se eram católicos?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não, não

sabíamos. Não eram catól1cos.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Cãtó11

cos não eram. Eram protestantes, apenas não sab~ de que cor

irmão de sangue, Gerson de oliveira.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

pastor evangélico e acumula a função de delegado?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

E que é

Pastor ~

rente.

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) De que

b:=eve ll tmnbém.

O SR. DEPOENTE (Jair de Olive1ra) -- Não,Ped~

corrente teológ1ca eles eram, certo? Então, hoje, nós conh~

cemos - não sei se os nobres Deputados conhecem - o trab~

lho da organização "Palavra da Vida", em são Paulo, eujo dJ,.

retor é o Sr. Haroldo Raymer. 1::1<>. foi um dos que incentiva

ram a gente a ir para o Tr1ângulo Mine1ro. Então, eu fui e

realmente' conclui o curso de Teolog1a, não na Faculdade, pOE

que é um curso que a gente chama de "curso breve". Então,nós

gÓgico. Ele fez o ,·curso breve" e depois Pedagogia em CaFlpO

Grande. E ele exerce ~~a atividade, lá na Prefeitura de Aqu~

dauana. E é com prazer que tenho aqu1, neste instante, nobre

Pres~dente e Srs. Deputaãos, a presença do Prefeito Munici-

paI de AqU1dallana, [)1:. Pedro Ubirajara de Oliveira.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Muito bem,

Dr. Pedro.
~izemos o curso breve de Teologia. Voltamos e exercer.os o O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Então,

pastorado em nossa região, por cinco anos.

O SR. D~PUTADO ISRA~L DIAS llOVAES -- Cemo pr9.

testante?

dep01s, à€ 72 para cá •••

O SR. DEPUTbDO ISRAEL DIAS KOVAES -- Então,são

três i171;;06: um é o delegado regional da' FUNAI, o outro •••



Junho de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) -- Suplemento Sábado 17 177

o SR. DEPOENTE (Jair de Olive~ra) -- Um é d~

legado reg~onal da FUNAI, o outro é presidente da nossa mi~

são, da Un~ão das IgreJ~6 Evangél~cas da América do Sul e eu,

Vereod0r da c~dade de Aquidauana.

O SR. DEPUTADO ISRJ<EL DIAS NOVAES -- Sim, os

três têm formação relig~osa?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não, e~

se outro não tem.

O DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Quer dizer,

eles só são catól~cos quando não bebem. Quando bebem eles fl

cam com a sua religião antiga?

O SR. DEPOENTE (Jair de OIivé~ra) -- Justamen

te; ou protestm1te.

O SR. DDPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Ah! é?

Mas não são os católicos que bebem ~ats do que os protestan

tes?

Não tem

Então,

t o pr~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

nenhuma formação reiig~osa?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) - O Deleg~

do Regional, não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- O Deleg~

do não tem, mas os outros sim.

O SR. DEPOEllTE (Jair de Oliveira) - Então,nós

tomamos as rédeas dessa organização de 72 para cão E nós t~

mos fe~to recenseamento dos nossos adeptos, dos nossos mem

bros. Porque existem outras ati'lidades também, de outras I

grejas, por exemplo, a Pentecostal, a Presbiteriana, Batista,

que tamb~n atuam nas aldeias. Mas, na nossa missão, nós eE

tamos aproximadiLllente com dois mil adepto$.

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Pois é

isso que eu estou dizendo: quando é bêbado, é católico; caiu,

é católico; se não caiu, ele é da religião protestante ou se

não ele é o conservador.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Quer dl

zer, então que os protestantes, apesar de serem minoria, es

tão por cima, porque tem o Vereador, o Delegado e ma}s ainda

O terceiro, que é O presidente da religião? •.

O SR. DEPOEl1TE (Jair de Oliveira)

sidente da religião. Porque a igreja •••

Q SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

quer dizer que of~ciarmente eles estão por cima.

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- ••• a !

unificada •••

mil. ••

50, ser~a integrada por todas essas correntes, e a maior~a

é guarreré, e a ninaria é que é xumonó. E a minor~a,neste c~

Então,

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIÁS NOVAES -- Por caJ:!.

guardamos.

greja Romana vamos dizer assim -- as missões católicas

não conseguiram ainda elementos de curso médio ou superior.

AS at~vidades religiosas -- se nós formos somar os índios que

têm curso superior -- são quase todos protestantes, quase t~

das.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E esses

protestantes são todos protestantes, mesmo, e não guardaram

as suas crenças antigas?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não, nós

os trabalhos deJes.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -

vocês têm duas religiões?

O SR. DI:POENTE (Ja~r de Oliveira) -- Não.AcoE

tece o seguinte: não que eu guarde a minha religião e pratl

que a minha religião, no caso, mas eu estou lá. Eu acompanho

Então, m,!,O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

noritários?

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Minor~t~

rios, no caso. Os outros talvez tenham a mesma proporçâo,quer

dizer, somando-se presbiter~anos, batistas e pentécostais

nm~s uns do~s mil ••• quatro mil.

O SR. DEPUTADO ISRlJ;L DIAS' NOVAES -- Para 11

O SR. DEPOENTE (Jair de Ol~veira) Sim.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES E o rel~

cionamento é bom?

O SR. DDPOBNTE (Jair de Oliveira) -- Para 11

mil ••• a maioria é ..•

O SR. DEPU'XADO ISRAI:L DIAS NOVAI:S -- A maiona

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- E,parece sa da polItica?

que é. A qUel'l? O SR DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não por

própria, ainda. Não é p:-opriamente assim que eles ace~tam•••

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- A rell

gião separa os ind~os?

O SR. DEPOENTE (Ja~r de Oliveira) - Não; sep~

rava, porque o protestantismo, logo que penetrou ali,foi mul

to atacado por parte dos próprios encarregados de posto5,ch~

fes de postos, que eram católicos. Então, com isso, eles ma~

sacraram. E havia uma divisão,que, hoje não existe mais.

O SR. DZPUTADO ISRAEL DIAS llOVAES

guém conservou as suas rel~giões tradicionais?

O SR. DEPOENTE (Jair de 01ive~ra)

Esses catól~cos, que, diziam aí, bebem, têm a sua

E n~n-

Existem.

religião

causa da polrt~ca, mas por causa da minha concepção, da mi

nha formação de rnd~o•••

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Sei. En

tão V.Exa••••

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- ••• uma

formação cultural.

6 SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então V.

E"a. teM duas fo~ações: a formação de civilizado,ocidental,

branca, que é a do protestante; mas, por dentro,. continua ín

dio, quer dizer, com as crenças dos seus avós.

O SR. DEPOENTE (Jair de 011veira) -- Ainda t~

nho em minha mente, mas não as prat~co.
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o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES Para O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Conve;,

quem V. Exa. rez~? são. Então a conversão é perfeita. Então, não resta nada.

O IR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Eu.,.estou O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não, é

sempre em atividade, mesmo, com o Protestantismo. conversão. Mas ainda ass~o todos os trabalhos religiosos da

O SR. DEPUTADO ISRAEL DlAS NOVAES minha raça.

mas rezando ao Deus dos brancos. o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas a!

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) siste por quê?

Talvez seria, mas a minha aceitação, no momento, e aquilo que

a gente pensa, é reaL~ence o Protestantismo. Porque ess~ não

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Porque eu

conservo algum pensamento. A minha formação é isso aI.

é a concepção, vamos dizer assim. Como é que a gente vai aE o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Então,

gumentar agora? quer dizer, que,no fundo, V.Exa. segue a sua raça.

o SR. DEPUT~O ISRAEL DIAS NOVAES t dif~ o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Sigo a

rença entre sent1mento e pensa~ento,por exemplo? O sentimeg minha raça.

to é da religião antiga e o pensamento é da religião moderna.

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não, de

todas. Seria o mesmo sentimento e pensamento. A minha convi~

ção de fé é o Protestantismo.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAE;S - Sim, mas,

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Então, é

um problema um pouco difIc1l, porque, às vezes, a pessoa a!

siste a uma demonstração religiosa mais por motivos políti-

coso Mas, diga-me uma coisa, a raça faz as práticas relig1o

.as de antigamente? Não é isso?

mesmo.

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- ~ isso

o 5R. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVABS -- Quer d~

e a sua formação racial, por exemplo? Porque, no seu berço,

eu tenho Lmpressão de que a sua mãe tinha uma formação muito

mais indIgena com as suas crenças polite!stas, etc., com v~

rios deuses. zer, os deuses da formação indígena, não da intromissão do

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Sim, ao

Deus protestante, ou ao Deus verdadeiro, como usamos dizer.

Deus protestante?

~SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Ah! não branco amer1cano. Então, V.Exa. faz parta da minoria xumonó,

mas, quando acontece uma grande reunião da sua tribo, para

festejar os deuses tradicionais, V.Exa. lá comparece e parti

cipa mesmo, não é só para ser visto por causa do voto.

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não. Nu.!:!

ca tive esse pensamento de querer part1cipar por causa do v2

to, embora seja induzido pela argumentação de V.exa. que s~

Ja assim. Mas esse não é o meu sentimento.

SÓ

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Então,v.

tenha dúvida, a minha aVó também.

protestante? Agora, sozinho, as suas orações se dirigem ao

Exa. consegue se desligar completamente disso e agora é

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não, não

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES --

incomoda os deuses antigos?

E não O SR. DEPUTADO ISR1'.EL DIAS NOVAES -- Eu quero

saber se não é. o que é importante é a resposta, não a per

gunta.

tem.
O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Não? Mas

O SR. DEPOENTE (Ja;(r de Oliveira) -- Em abs2

luto. Essa talvez seja a concepção de muita gente. Essa é a

concepção dos espectadores da minha atividade lá dentro. "O
o católico é diferente?

o SR. DEPOENTE (Ja1r de Oliveira)

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

Como?

O catól:!:.
Jair está aI porque é político, não é?"

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Então,
co é mais fiel aos Deuses tr1bais, aos Deuses antigos? Por-

lá, todos dizem isso?
que a sua rel1gião tem 40 mil anos; o Catolicismo tem 1977.

Então, eu ~dmito que c inconsciente da raça tenha sido form~

do por ~8sas relig~ões antigas, de antes da chegada do brarr

co. Porque -- é claro -- que a religião faz parte da person~

lidade humana, não é isso?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) Certo.

O SR. DEPOENTB (Jair de Oliveira) -- Não. Al
guns acham. Mas, por exemplo, o próprio Indio não pensa aS&1M.

D SR. DEPUTADO AI1TUNES DE OLIVEIRA -- Permite

um aparte?

O SR. DEPUTADO Isr~EL DIAS NOVAES -- Peço que

O SR. DEPUTi\DO ISRAEL DIAS NOVAES -- Todas as V.Exa. aguarde um momento. Estamos ~~ pleno raciocln10. D~

pessoas têm a sua parte espiritual. E a parte espiritual dos qui a pouco concedere1 o aparte. Quero saber o seguinte: ag~

ra, quando a sua raça está lã, reunida, para celebrar os de~

ses antigos e chega o pastor p~otestante, que é V.Exa.

índios brasileiros não se ligava ao Cristian1s~o, inclus~ve

por não o conhecerem. Bem, então, a sua formação cultural tE2

lóg~ca levou-o a esquecer a religião dos seus antepassados e O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) Não sou

fixar-se na rel~gião adquirida.

O .sR. DEPOEllTE (.Jair de Oliveira) --.I::, pela

pastor.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Bem, mas

conversão que eu tive. foi.
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o SR. DEPOENTE (Jair de OliveJ.ra) - Sou uma O,SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Isso foi

ovelha. Pastor é'o que exerce a atividade pastoral. Não sou o seu discurso?

pastor. o SR. DEPOENTE (JaJ.r de OliveJ.ra) -Foi o meu

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOV1,f;S -- Mas exeE

ceu.

discurso e tenho a cópia.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES Não é

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Agora,sou

apenas uma ovelha.

O SR. DEPUTADO !SR~L DIAS NOVAES -- Pastor

preciso mandar a cópia, porque V.Exa. fez juramento em duas

línguas e tudo ó que disser é absolutamento certo. Aqui nin

guém duvJ.da, mormente depois do juramento. Mas, ao contrário

O SR. DEPOENTE (JaJ.r de Oliveira) - Imediata

do que se diz, então, V.Exa. não pregou a integração J.medi~

ta e muito menos a emancipação.

aqui, porque, realmente faço um pouquinho de diferença entre

integração e emancJ.pação. Isto, porque os Indios da nossa r~

gião, em várias atividades já estão integrados, porque conh~

cem muita coisa da comunhão nacional. Quer dizer, o que não

estávamos querendo de imediato era a emancipação.

é como embaixador. Sendo embaixador uma vez, será pelo resto

da vida. O mesmo ocorre com o pastor. (Risos) Então, já en

tendi. O seu problema é que, naturalmente, V.Exa. se ocide~

talizou. Em matéria de fé, V.Exa. branqueou, mas, com respc~

to ao convIvia, continua índio.

O SR. DErOENTE (Jair de Oliveira) -- Está ceE

to, ~ nesse sentido.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES - Está bem

colocado?

integração ••• Não sei de que maneJ.ra podcr!amos argumentar

o SR. DEPO~NT~ (Jair de Oliveira) Está. o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Qual é o

recentemente,

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVABS

cida esta premissa, queria saber o seguinte:

Estabel~ seu conceito de integração?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) - e conh~

o Presidente da República esteve em Taunay e foi saudado por
cer todas as atividades, estar livre para fazer todas as at~

V.Exa., que fez um brilhante discurso. No meio do pronuncia

certo? Fez isso para dar mais autenticidade ao discurso. Is

so li num jornal qualquer. V.Exa., então, sustentou a neces-

tava querendo. Esta é a maneira pela qua.L encaramos a em,ane!

pação e a integração.

é o que o índ10 não e~

isto é integração. E-vidades que O branco faz aqui fora

manoipaçã~ é sair do órgão tutelarEstámento, pediu licença para empregar palavras terenas.

sidade de uma urgente integração do índio na comunidade br~

sileira branca. Isso está no seu pronuncJ.amento. portanto,p~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS N~~ABS - Então

emancipação seria apenas a saída do regime de tutela?

gunto: esse documento a que V.Exa. se referiu e que os_ cac! O SR. D~POENTE (JaJ.r de Oliveira) Exato.

o SR. DEPOENTL (Jair de Oliveira) Não. E~

se documento foi entregue justamente na época da chegada do emancipado, ~uer dizer, não sou emancipado, porque a lei, o

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) Não sou

ques e os eminentes da tribo elaboraram, impondo

para a emancipa~ão, foi por causa do seu discurso?

condições

é emancipado?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES E V.Exa.

Presidente. Estatuto do !ndio, por exemplo, é claro quando diz: "para

O SR. DEPUTADO ISRAEL DI,AS NOVAES -- Ao pres! que o índio seJa emancipado é necessário que tenha, vamos d!

dente? zer, que ele faça um pedido, que ele requeira ao órgão: "A

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) - Ao Pres!

dente Geisel, porque já houvera reuniões sem eu saber disso.

O SR. D~PUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas,ai,

na véspera da chegada do Presidente •••

partir desta data, não quero mais nada com você, etc. e tal".

Então, vaJ. lá no juízo. O juiz despacha, uma vez que ele s~

be que o índio já tem condições para se emancipar. Quer di

zer, existe uma leJ. especial para que o índJ.o se emancipe. E

ra, eles me chamara~, depois da quarta reunião, entre os lí-

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Na vésp~

doeres dos índios da aldeia. Ai. eles d::Lsseram: ItNosso pensa

menta é este." V.E;,.a. foi bom seguro. P<irece-me que tem

meu discurso em mãos.

o

eu não sou emancipado nesse sentido.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - lIas, V.

Exa. detém todos os requisitos para se emancJ.par,quer dizer,

pode fazer hoje o requerimento de emancJ.pação?

O SR. DEPOENT~ (JaJ.r de Oliveira) - SiR, pO,é.

so fazer.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Não. LJ. O SR. DEPUTADO ISRABL DIAS NOVAES - E que é

uma notícia em Jornal. Só isso. deferido. E por que não o faz?

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Bem, e~ O SR. DEPOLNTE (Jair de OlJ.veira) - Essa

tão hOllve dt'turpaç:io. Vou manddr tl V.Bxa. a cópia do meu di,é.

curso, porque justamente, lá,eu disse que o índio só J.ria Q-

pergunta já surgiu.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Porque

ce~tar essa emancipação, no flomento ew que o Governo desse a sendo Veroador, Presidente da Câmara de Vereadoras, Pr~neiro

assistência condigna, intensa, aO índio da nossa região. Secretário, Segundo Secretário, casado na religião 'presbit~
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r1an~, quer dizer, ocidental~zado, COln residênc1a em l\qui- O SR. DEPOENTE (Jair de O+iveira) -- Mas o

dauana, homem conhecido em todo o Estado,é surpreendente que problema é o.seguinte: eu nunca dependi da FUNAI. Por que meg

seu comporta~~nto é muito visto pelos seus companheiros étn~

cos, pelos seus irmãos.

desestimule os outros, que poderiam emancipar-se, porque o tir?

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas, não

é a FUNAI.

o que V.Exa. fizer será muito imitado. Se V.Exa. não faz ê

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

Certo.

Então,

O SR. DEPOEN7E (Jair de Ol1veira) -- Agora,eu

posso hoje fazer. Mas para mJ.m isso não tem sentido. Fazer

um requerimento para me emancipar ou não fazer, para mim não

porque não pode fazer.ou porque não deve fazer. Entendeu?Quer representa nada.

presentar.

o SR. DEPOE!ITE (Jair de OliveJ.ra) - Deve re

dizer, um índio qualquer, seu irmão, seu primo, seu tio,aco~

panha o seu comportamento e vê que V.Exa. não obstante seja

um homem público muito importante, não se emancipa, então ele

não é "trouxa" de se emancipar. Não é isso? Então, V.Exa. é

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

para os outros indios também não representa nada?

Bom, e

contrário ã emancipação.

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) - Não, não

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVADS -- Ah, deve

represen~ar! Mas se eles seguem o seu exemplo, como é que ~

sou. Vou argumentar.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Estou~_

de representar? O que representa para V.Exa. representa para

eles. Agora como é que V.Exa. se fez exator estadual, ~Je é

penas perguntando. um cargo de concurso •••

O SR. DEPOENTE (Jair de Ol1veira) - Eu enteg

do, Excelência, nunca passou por minha mente fazer um requ~

rimento ao juiz, ao órgão tutelar. Não pensei: "Ah, hoje vou

o SR. DEPOENTE (Jair de Ol1veira) -- S1m,

través de concurso.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVADS -- pois e~

fazer um r~querimento ao Presidente da FUNAI, ao juiz, para tão, fez um concurso organizado pelo poder branco•• ,

me emancip<lr." Is!:o porque nunca '71Vl. dependendo da FUNAl:. o SR. DEPOENTE (Jair de Ol1veira} -- E ainda,

fiz concurno p~ra agente f1scal dos trJ.butos estaduais e pa~

Nunca, JanaJ.s. A m1nha formação, eu a alcance1 pelo meu pr.§.

prio esforço. A mJ.nha condJ.ção, o meu desenvolvimento, a mi

nha integração não se deveram ã FUNAI. Se nunca me .vinculc1

Excelênc~a: não somente o cargo de exator, como eu

sei nesse concurso, através de meu esforço, junto a

também

1. 250

a esse órgão, por que, hOJe, estou necess1tado de fazer um cand~datos, para preenchimento efetivo do cargo de Fiscal E~

Grossorequ~r1@ento, se nunca obtive a asslstência desse órgão? ~~

tão, na minha concepção, nunca passou 1580: pedir ernancipa-

ção de um órgão que nunca me deu ass1stência: l1ão p3SS0U na

tadual. Trago o "Diá"'io Oficial" do ESl:ado de Mato

Mostrando que cU fui aprovado nesse concurso. Isso não

pelo órgão.

fo:l.

minha mE'nte. O SR. DEPUTADO TSPAEL DIAS NOVAES -- N5o, mas

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS:NOVAES - l>!as v. a FUNI.I não tem nada COI'l isso. I:u quero saber o seguinte: V.

Exa. acha que a FUNAI é que representa a não-emancipação,que EXil. insc.rE.;veu-se no concurso peralltc o Governo para Dxator

encarna na FUNAI a figura da tutela, quer dizer, o órgão tu

telar é só a FUNA! ou é o Governo da República?

O·SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não, é o

próprio Governo d~ República. Lógico. Mas bem pensado por

V.Exa. o Estatuto do !ndio foi apreciado pelo próprio Con-

ber o segu1nte: V.EÁa~ considera vantajoso para os seus ir-

so ser tutelado? Não.

nãonua tutelado pelo Governo como indio, como funcionário

O SR. DBPUT~DO ISRAEL DIAS NOVAES -- Então,

mãos serem tutelados?
O SR. DEPO~NTE (Jair de Ol1veira) -- Vantaj~

tem r.enhuma bItela, porque é independente. Agora, eu quero s.ê;

Estadu~l. DepoJ.s, para agente fiscal. Quer dizer, a sua de

pendência para com o Governo é muito grande, porque se cont!

v. Exa.

Como?o SR. DEPOENTE (Jair de Olive1ra)

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

representa a tutela?

gresso Nacional e sancionado pelo Presidente da

Garrastazu Médici.

Rep3bl1c;:l, consideraria vantaJoso sar em~nc~pado?

O' SR. DEPCI:lITE (JaJ.r de Oli.vcira) - Ser ena!!

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Então"
cipado seria vantajoso naquele scn~1uo que nós falamos ante-

riorMente.

diga uma co~sa: o tutelado pllga lnp:>sto de Renda?

o SR. OI::PUTADO rSnAEL DIAS ~;OVAES -Agora, na

O SR. DI:PUTADO ISRl'-EL DIAS 1I0VAES - !las CO!!

dições daquele documcr.to.

Sim.o SR. DEPO;-;il'i'E (Jai1:' da OlivE'na)

na verdade, a tu~ela é do Presidente.

O SR. DEPOENTE (JaJ.r de Oliveira) -- Ndo

porque é o órgão que representa oficialmente o Governo da R~

pública no nosso meio.

tou dizendo 1S50. O órgão que representa e~ disse é a FUNAI,

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS ~07AES -- Então, O SR. DEPOmlTB (JrtiJ: de Oliveira) -- Não, não

V.Exa. prefere ficar tutelado. paga.
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o SR. DLPUTADO IGRAEL DIAS 1I0VAES - Então, o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então,

V.Exa. não paga Imposto de Renda?

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) - Eu pago,

V.Exa. promete que será breve? Porque eu tenho uma serie de

indagações a fazer ao ilustre depoente.

porque eu tenho meus bens em 1\.quidauana. O SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA - Serei

o SR. DEPUTADO ISlll,EL DIAS NOVAES

o SR. DEPOLlITE (Jair deIOl~veira)

~1as •••

Eu tenho

breve. Em primeiro lugar, dos conhecimentos que me chegam à

mão, usaria para situar a minha situação, o civilizado e o

meus bens em Ayuidauana: tenho uma casa, tenho dois terrenos

em Aqu~dauana e eu pago Imposto Pred~al.

índio, essa expressão. Se usarmos essa expressão, o civiliz~

do e o índio, saireMOs de uma série de embaraços~ Por exem-

o SI<. DBl'UTr,DO ISRAEL DIAS NOVlI.ES - Mas, me plo: o índio está lá; aprende a ler; t~ra o título de ele.:!:.

diga uma COJ.Sil: não há U:t1a colisão ar, UPl choque entre a CO!!

dição de d~~endente, de não-emanc~pado e tutelado, e a condi

ção de contribu~nte?

O SR. DEPOENTL (Jair de Oliveira) - Parece-

me, Excelência, que no caso, aí. o índio ~á aldeado não tem

tor; ele vota e acabou-se a história. Por quê? Porque ele é

brasile~ro. Se o Jndio brasileiro é civilizado -o índio br~

sileiro em ger~l é analfabeto ~ se el~ é alfabetizado, terá

um título de eleitor e será U."1I cidadão COll-um, como V.Exa.,c.9.

mo eu.

nada aqu~ fora. No mundo do branco ele não tem. Ele tem os O SR. DEPUTADO ISRl\.EL DIAS NOVAES - Só que

bens del~ lá na reserva da União. Então, por isso, ele não

paga nada. Nunr.:a pagou nada. /las, no caso, ádquirindo bens

imóveLs aqu~ fora, no mundo de civilizado, eu pago como qual

existe a figura jurídica da tutela, Deputado, que é a condi

ção jurídica do índio. O índio é tutelado ou é emancipado.

O SR. DEPUTADO ANTUNES DI: OT,IVEIP.A - Mas, v~

quer um outro.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES Então,

ja bem: se ele ficasse na vida de índio, na sua aldeia, com

toda a vivência sócio-indígena, ele seria assim como V. Exa.

não cOMpreendo por que não quer se emancipar. Na verdade, já

está emanc~pado. Apenas, não ace~ta a figura da emancipação

dada pela FUN~I, não é isso?

está dizendo. ~ c caso dele.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - não, Elf.

celência. Se ele fosse emancipado, inclus~ve, ficaria com di

reito ã propriedade do solo em que res~de. Ele poderia ter

O SR. j)LPUTADO ANTUNLS DI: OLIVEIRA - 11á ceE:

tas coi sas na nossa Cfullara que não entendo: sou analfabeto,

O SR. DEPOI:NTI: (Ja~r de Oliveira) - Excelên

cia, não disse que não quero emancipação, disse que nunca

passou ~dJa Minha cabeça de cu me cmanc~par.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS IlOVAES -

lImi~o pior do que não querer, não passar pela cabeça.

l1as, é

acesso à propriedade, não poder~a, nobre Vereador?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não sei,

Excelência, porque ainda não tem uma regulamentação dessa s~

tuação da terra que o Ind~o ocupa atualMente. Não temos ain-'

da. Só se estou desconhecendo.
O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Então,V.

Exa. não sabe o que é emanc~pação?

O SR. DEl'UTADO ISF.AEL DIA~ NOVAES-- Quero s~

ber o que V.Exa. entende por emancipação.

O SR. DEPOENTL (Jair de Ol~veira) -- Emancip~

descendente de Indios da tr~bo Tupin~qu~m. O Sr. Presidente,

gent~ll1lem:e me disse: "V.Exa. sõ pode falar se pedir um ~

parte ao emil'ente colega.'"Se V.El:a. não me der o aparte,não

falarei. For iSG0 é quú estou ~nsist~ndo no aparte.

O SR. DI:PUTlI.DO ISR~EL DIAS NOVALS -- Sr. Pr~

sidonto, quero l~vantur ~~u guest~o de ordem. Corno o devido

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Só

não entendi o que V.Exa. disse.

ção é ticar livre totalmente do órgão tuteJar. Du sou

se

dono

rl3sl')(;OJ. to t t-:nho a 1.f.1prl15!úio de .:.r\..l.(': n30 sou, necessariurnente,

o último inquiridor. Depois de mim podem vir quantos que~ram

se inscr~ver. Por mera coincidência. naquele momento, eu era

de mim mesmo, tenho todos os meus bens e participo de tudo.

O SR. DEPUTADO ISRA~L DIhS NOVAES -- Perfeito.

Deixa de ser uma espéc4e de menor.

o derradeiro. Mas, quando chega uma a~inente figura COMO o

Deputado'

V.Exa.

~ntunes de Oliveira, reabra~-se todas as portas a

O SR. DI;PUrADO ANTUNES DE OLIVEIPA - l?.:lra r~

almente o índio ter a emancipação, é necessário que haja u~a

lei especial. Seria isso: cumprir uma lei especial.

O SR. PRLSIDENTE (Deputado Lauro Rodrigues) -

Pelo Regimento Interno, V.Exa., na condição de Presidente,

quando ocupa a tribuna para quest~onar o depoente, é o últ~-

mo.

b SR. DI:PUTADO ISRAEL DIAS 110VAES .,.- Mas, não

haveria a poss~b~lidade de se fazer uma concessão regimental?

O SR. PRESIDLNTE (Deputado Lauro Rodrigueg) -

A nao ser que tenhamos que quebrar o Regimento Interno, e eu

scbmeto ã consideração dos senhores membros da Comissão se

ace~tam.

O SR. DEPUTADO ISRl\.I;L DIAS NOVAES -- Emanci?!!

ção?

o SR. DEPOENTE (Jair de Olive1.ra) -- Eltatame!!

te.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Emancipo!

ção. O índio faz um requerimento ao Juiz, declarando que p=~

enche aqueles requis~tos. Preenchendo aqueles requisitos,lhe

é deferida a em~ncipação. Mas, até este momento, nenhlli~ ín-

dia no Brasil fez esse requer~mento. De sorte que, então, a

FUNAI está errada.
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o SR. DEPUTADO ANTUllES DE OLIVEIRA Exata- rnurlgar com essa,G n.1ni.festa,,;;:ões. Ele, hoje, convertido, tem o~

mente a isso que quero chegar. Fazem determcnadas lcis,toma~

determinadas posições. Por e;.:Clllplo , o !ndio taba]ara é a;;:a-

nhado na Amazônia e cr,1.ado na casa "X Tl I que eu conheço. Ele

tro slstama de crer, alnda que respeJ.te determinadas trad~-

ções, corno ,eu optro até na ~gre]a católica e respe~to aquela

tradição que se faz lá.

cresce, se educa, vai fazer 2Dstrução. Um d~a, ele tem 18 O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Agradsço

anos. t ele~tor. Vota. Pode ser vereador. N~nguém W~lS pensa

em coisa nenhuma. Ele é bras21e1ro e fez ~sso.Agora/nós, pOE

que existe uma tal FUNAI e uma tal emanclpação, ficamos col9

cando sobre ele tudo ~sso. Ele não toma nell1 conhec~mento.Quar

mu~to o esclarccimen~o de V.Exa. Agora, quero saber o segu~~

te, Vereador. V.Bxa. naturn)l"'1ente faz campanhas pol!ticas p~

ra se eleSler, porque V.Exa. mesmo disse que há três sublege~

das.

V.E"a. ver um exemplo? Ei-Io ai. Ele é Vereador e não teve o SR, DEPOENTE (Jalr de Olive~ra) --

nada de usar isso, porque, como brasileiro, indio, cle pas

sou a ser brasileiro civilizado, ainda que tenha or~geI~ indl

gena mais chegada.

nmna ocaSl~O, três.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES --

cand~dato pela núnero l? Agora, houve taarnbp~ o MDB.

E foi

Aqui

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -

V.Exa. é contrário à ex~stência da FUNAI?

o SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIR~

Então,

Não.

ninguém é do llDB e ninguém é da ARENA. Todos somos integra!!

tes de uma comissão. Então, quero saber. ~omo é que V.Exa.ch!

ga ao seu eleitor~rto? Através de comícios na reserva, lá nas

Eu sou contrãr~o aos erros da FUNAI, que não são poucos, nen

min~rnos, mas mu~tos. Agora, o segundo ponto para o qual gos-

taria de chamar a atenção de V.Exa. seria o segu~nte: a lin

guagem rna1S acertada, Ser2a: V.Exa. crê em Deus ou não crê?

V.Exa. crê em Deus à moda de que Deus é um tupã. V.Exa. crê

em Deus à moda que ele é um deus,como foi apresentado a~ tal

tabas:.?

() SR. DEPOENTE {Jair de Oliveira} - Os comi

cios meus têm s~do fCktos ~tr~vós de todos os tempos qge eu

venho exercend0 a [upção d~ vercaJor.

O SR. IS&\EL DIAS NOVAES -- Coroic~os?

O SR. DEPOENTE '(Ja~r de Ol~ve~ra) - Através

V.Exa. tem duas relig~ões, porque é indlo.Não. Ele pode ser

Indio e, em fac~ da psicologia, ele se converte. Ele não se

converte de indi~ a civ~l~zado. Ele se converte de pecador a

nõs est~"os fazenJo. Então, das at~vidades que nós te~os t~-

de trabalhos, poxque chegar e d~zer "eu faço ~sso e aqu~lo",
tempo, aSS~lll, assim; mas não há essa distinção categórica.

não adianta. g rrec~so que o eleitor acompanhe aqu~lo

do e as nossas atuações o índ~o telll acompanhado. Porque

que

as

salvo, em face do cristianismo primevo, que ele representa,

porque a linha presbiteriana ainda Mantém a fé fundamentali2

ta, que os batistas mantêm, que outros grupos evangélicos já

não estão w3ntendo. Mas há um grupo que mantém a fundalllent~

lista regra ou os principios fundfu~ental~stas. vale dizer,

eu, com 16 anos, que fui criado em igreja catól~ca, un d~a

me converti. l1as, o que signica isso em face da teologia e

atividades da Cânara Mun~cipal são transm~tLdas para os elc~

tores da região e para o meu povo. E quem usa da tribuna se~

pre na Câmara Hun~cipal, falando em nome do indio, sou l?u.E,!l

tão, faço conicio anualmente -- va~os d~zer ass~m -- demon~

trando o meu trabàlho. Agora, na época do comício, não entro

nas aldeias pera chegar lá e fazer o cOlnicio. A FUI{AI, neste

sentido, não tem permit~do a ação de ambos os part1dos.

Cristo corno weu salvador, vou cantar na glória lá os hinos

da psicolov~a? ~ que resolvi não ter uma vida tal, aceJ.tei O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - A FUNAI

não perm~te cowícios?

O SR. DEPOENTE (Ja~r de Ol~ve~ra) -- Fazer cZ

micios lá dentro da reserva, não. Se faz no distr~to de Ta~

não permite?

dias vão para lá assist~r os co~íc~os? E por que que a FUNAI

por mercê de Deus, porq~~ aceitei que ~risto me salvou. En-

tão, não é mudança de religião. E~e se converteu a Deus, no

sentido exato teológica cristão do termo. Ele não deD:Du a

religião dele paxaaoeitar a religião de outro. Ele apenas,02

mo pecador, se arre.pencle e aceita que Cristo é seu salvador.

Isso é a conversão que ele ~alou ainda agora em face da teo-

logia.

o SR. DEPtlTi\DO ISRliliL DIAS NOVAES - nas, 02

mo ele continua freqüen'tando as reu'uões religiosé's?

nay, uma vila que fica Junto ã aldeia indígena •••

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

Os comíc~os são feitos numa vila que fica fora?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

branco.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

COJ'lO é?

Vila do

E 05 ig

o SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA - Ele va~

lã apenas como assistente, como eu vou também. Eu agora vou

aos xavantes. Se V.Exa. quiser ir comigo, de avião, eu pago

O SR. DCPOEtlTE (Jair de Oliveira) -- Não sei

mesmo. Se~ que eles não têm permit~do, até agora, fazermos o

con\ício. l-jós resprn.tant.1s, porque alguns têm alegado qne ê ~

a passagem. T:ea federal, corno se fosse a Estrada de Ferro Uoroeste do

O SR.. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - ~luito ~

brigada. t uma honra.

o SR. ANTUNES DE OLIVEIRA - Eu vou lá e vol

to. Vou apenas assis'Cir às manifestações deles. l1as vou co-

Bras~l e outros órgãos federais, e eles não têm permit::.do.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas, e~

tão, o comicio é feito fora da reserva, na c~dade branca,com

a convocação dos indios. t muito longe?
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o SR. DEPOENTE (Ja~r de Oliv~iza) -Não. Dois O SR. DEPwTADO IS~\EL DIAS NOVAES -- Bebem?

ou três quilômetros_ Os católicos?

o SR. DEPUTADO ISRAJ::L DIAS NovAES - Então, O SR. DEPOENTE (jair de Oliveira) 1::.

não há problema? O SR. DEPUTADO ISRl~L DIAS NOVAES Em 76

o SR. DEPOENTE (Ja~r de Ol~veira) --Não temos houve eleição contra a vontade do chefe Tibúrcio?

tido probleMa. O SR. DEPOENTE (Jair de Ol~ve~ra) -- Em 76?

o SR. DEPUTADO ISRAEL,DIAS NOVAES -o MDB teM Não, porque •••

fe~tb comícios também nesta cidade? O SR. DEPUTADO ISRAI:L DIAS NOVAES -- A autor~

o SR. DEPOENTE (Ja~r de Oliveira) Tem. dade dele foi contestada pelo restante dos Terenas?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAnS Não hop"

ve ccusações de subversão na sua tribo? Porque os jorna~s c~

garam a dizer que tinha havido acusações da ação de elemen

tos subversivos lá junto à tr~bo dos terenas. Não houve i~

o seguinte: o capitão TLbúrcio Francisco realmente é un el~

mento que está lá, ~nclusive••.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Ele é T~

so? rena?

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) Não. O SR. DEPOENTE (Ja~r de Oliveira) Até o j0E.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES Olha lá, nal disse que ele era meu primo, não é?

hem? O "Estado de são Paulo", de 28/4/77, diz o seguinte: E~

tou vendo o segu~nte, Vereador. Nenhum de nós tem a s~mpatia

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

O SR. DEPOENTE (Ja~r de Oliveira)

t.

Ele não

de todo o povo. Ninguém, não e verdade? Todos nós temos e meu primo, apenas pr~mo afet~vo, não de sangue. Ele é uma

versários, tonos knimigos ••• pessoa que procura ser respeitada e sempre tem

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) Claro . maioria, mas há uma minor1a que realmente não aceita o TibúE.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES ... às c~o Francisco como capitão. Ass~m, nessa situação, e

vezes inimigos procedentes, ãs vezes gratuitos. Naturalmente uma eleição. Quando o chefe Tibúrc~o sente algum movimento

Estado de S. Paulo" d~z o seguinte: "Um Terena t~nha afirma-

V.Exa. deve ter seus adversários também, seus inimigos. "O contrár1o ã liderança, reúne os índios e diz: ·Vamos fazer um,

e-leição". Isso aconteceu em 76.

do ao repórter que o Vereador Jair de Oliveira estaria fazen O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES Em 76.

do uma espécie de levantamento dos cidadãos, dos Terenas con O SR. DEPOlmTE (Jair de Olh'eira)

trários ao Governo, que estariam fazendo subversão no meio 76. Uma parte, uma rninór~a não queria ele, de jeito nenhum.

da tribo". Leu isso V.Exa? 1:: para trocar, então vamos trocar,. Quando eles viram que o

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não sei. Tibúrcio viria com um grupo para massacrar, que ia ganhar m~

ESLOU vendo agora a notícia. mo, com grande ",argem de votos, eles disseram: "Não vamos

comparecer". E não compareceram. Então, fez-se a eleição,foi

votado Tibúrnio, c ganhou outra Vez. Eles contestaram. "Não.

O SR. DEPUTADO ISRAI:L DIAS NOVAES - "O Est,i!

do de S. Pau]o" deu U!\la reportagelll grande sobre a visita do

Pres~dente, sobre os Terenas. Esse jornal andou fazendo pes

quisas grandes sobre a atividade dos índios.

Isso fo~ contra a nossa vontade." -- "Mas, por que?

provocaram a reunião, e quando vêem que o Tibúrcio vai

Vocês

ga-

tão. Um deles disse que o Vereador Jair de Olive~ra estar~a

o SR. DEPOEllTE (Jair de Olive~ra) -- Acho que

tentando a apuração de quem seriam os subversivos na tribo.

Não houve isso?

aconteceu?

elei-nhar, afastarr.-se dizendo que não conparecerão. Houve

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Ah! Não

ção." Eles contestam. Não me Jembro se foi "O Estado de S.Pa~

lo", que disse que fel uma eleição irregular, imposta, algu

ma cousa assim. !~~ não aconteceu.

Eu sei.

Pois en

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

nunca houve subversão.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - }las, nu!!
o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não aco!!

teceu.

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não.Acho

ca houve pesqu~sa sobre se havia subversão?

que não.

O SR. DI:PUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

o SR. DEPOENTE (Ja~r de Oliveira)

Não?

Não. Tal

O S~. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Então, é

informação enganada do jornal? O lIder Terena chamado Modes-

to, conhece?

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Conheço.

Candidato a Vereador.
vez algurr co~~ntário entre eles, os índ~os, porque realmente

esses índios que vêm fazendo esses cOJl1entár~os são aqueles
O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Foi ca!).

didato a Vereador?
que eu disse que er~ índios guarreré, que bebem e ficam na

O SR. DEPOENTI: (Jair de Oliveira) -- Foi, não.

beira da estrada. Vai ser.
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o SR. ISRAEL DIAS 1l0VAES - Ah: Vai ser. E é o SR. DEPOENTE (Ja~r de Oliveira) -- Justame~

do seu lado ou contra? te.

o SR. DI:POENTI: (Jair de Oliveira) - Não. Ele O SR. DEPUTADO ISRAEl, DIA~ NOVAES -- Será que

é do MOB o Pres~dente teve uma impressão real da s~tuaçãOr nesse a~b!

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Ah: t do ente festivo? Porque V.Exa. mesmo acabou de dizer que, há

MOB?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Opa: A~

têntico. (Risos.)

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- t autê~

tiCO?

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- t autên-

tico.

dois anos, o índio era completamente esquecido. A FUNAI não

dava coisa alguma.

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- t, just~

mente. Ele não teria condições de saber coisa alguma.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS HOVAES _.• Então,ele

ficou com uma impressão falsa da situação, por causa da fe~

tança, da pagelança?

tuação real?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - ••• da s~

que, realmente, ele nãomria cond~ções de estar a par ••.

d SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Exato.Em

absoluto, porque era um trabalho que a própria FUNAI estava

implantando ainda.

Estava

Realmen-

Confirmo

O SR. DepUTADO ISRlillL DI1.S 1I0VAES --

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

te essa argumentação va~ con:irmar o que é real.

O SR. DEPOENTE (Ja~r de Oliveira) -- Como?

O SR. DEPUTADO ISRl~L DIAS NOVAES - Pensa V.

Exa. também assim?

O SR. DEPUTADO ISP~L DIAS NOVAES -- Então,ele

declarou, a respeito da visita do Presidente Geisel, e o jo~

nal publicou, que essa visita fo~ como levantar um peso mo~

to e colocá-lo no mesmo lugar. t seu pensamento esse tanbém?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não. Não

penso ass~m. Eu declarei a minha pos~ção, da man~ira ccmo t~

ve a visão da co~sa. t interessante. Não se~ por que ele di~

se isso, porque quando ele chegou -- não quero aqu~, usar a

começando a implantar.

O SR. DEPOENIE (Jair de Oliveira) -- Ainda,d~

pois disso, vem implantando, com ~ntensa atividaüe, em nosso

com a família do Vereador Roberto Ilacarolo, do MDB, em Aqui-

ausência dele, o índio Modesto fo~ cri~do em Campo Grande
meio. Quer dizer, ele n~o ter~a condições de d~zGr que

tudo cem por cento, quando estava, realmente .••

foi

E houve
dauana. Assim, ele vivia em C&~pO Grande •. Foi criado

pequeno na famíl~a do Vereador Roberto Ilacarolo. Na

dessa última eleição, o Vereador levou-o para a aldeia

desde

época

de

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAE5

muito gasto nessa preparação?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Eu não
Tnunay. Infel~7.mente o Mundo do branco não deu oportunidade

para esse ~~ço, para o Modesto, porque ele realmente era v~

ciauo ~m bebida como até hoje. Ele bebe mu~to. Então, volta~

sei se houve.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- ~ claro

que houve.

Campo Grande para nossa aldeia. Ele pediu dinheiro. A FUNAI

do. ele pediu ã FUNAI que levasse sua mudança da cidade

deu tem os documento~ lá

de

para que ele desenvolvesse

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Pelo m~

nos se fez lá uma linha de energia elétrica de Unubupungá.

O SR. DI:PUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Para e~

seu trabalho. Ele trabalhava com os japoneses, levantando sa visita?

horta. Assi~, ele vnltou em 76, na época das e~eições, e ag~

ra, com a v~sita, o própr~o Modesto fo~ l~derando esses tra-

O SR. DEPOBNTE (Jair de Olive~ra) -- Não,para

todas as aldeias.

balhos de lavoura. Ele fez uma lavoura ali, com a família, O SR. DEPUTADO ISlli1EL DIAS NOVAES -- S~m, mas

de 25 a 35 hectares de terra derrubada, arada e gradeada.Quer

dizer, ele nunca tinha recebido um benefício. Eu me assutei

nessa ocasJ..ão?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Pelo m~

quando o jornal ~uDl~cou que ele falou isso, ele que nunca nos o Indio recebeu esse benefícJ..o.

casião?

antes.

O SR. DEPOElITE (Jair de Oliveira) -- Um pouco

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Nessa 2

Mato

Então, o

para a CEI-lA'I', C.sntrais Elétricas l1:lto-grossenses, de

O .sR. DE?UTADO ISRiIEL DIl'.S NOVAE3 -- Um pouco

antes da chegada.

O SR. DEPOEllTE (Jair de Oliveira) - Um pouco

antes' da chegada, porque nós tínhamos feito um requerimento

Grosso, para que eles levasse.-n a energia para lá.

Presidente da CE~~T respondeu-nos, dizendo que havia encam!

o SR. DEPUTADO IS~~L DIAS NOVAES -- Está bom.

Agora, qnero perguntar o segu~nte: a visita do Presidente ~

seI não fo~ una visita improvisada, mas preparada. Parece que

durante dois meses houve preparativos intensos, festas indi

genas e danças, não é?

tinha tido oportunidade de receber um benefíc~o. Como dizer

que era a mesma coisa que levantar uma pedra e deixá-la no

mesmo lugar, ou um defunto? Então, não sei se é porque ele

está sendo influenciado por alguém. Devemos ter uma concep

ção própria. Eu encaro as coisas com realidade.
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nhado a nossa proposição junto à FUNAI, aqui em Brasíl~a, p~

ra que eles verificassem a possibil1dade de implantar ou de

levar a energia elétrica para a nossa região. E, um PO?CO a~

tes da chegada pres1dencial, a CElU\T já estava entrando com

a energia elétrica para a nossa reg1ão. Não sei se foi por

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- A Prefei

tura Múnicipal.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Agora, a

FUNAI entrou •••

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) - A FUNAI,de

causa da visita presidencial, mas, pelo menos, já tínhamos dois anos para cá, agora, começou a contratar pessoal para

ventilado na Cãmara Municipal e levado a propo~ição a essas

autoridades, às Centrais Elétricas lIato-grossenses . Segundo,

o magistério.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES A FUNAI

o outro gasto que o Governo fez, no caso, seria a implanta

ção de poços semi-artesianos.e.artesianos que nós temos nas

aldeias e, ainda, estão fazendo em outras áreas. Agora, e~

tão cont1nuando a fazer em outras áreas, não somente na área

levou tratores para fazer lá•••

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Temos, tI!

tores.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- De dois
indígena terena, como também entre os índios guaranis' e os ÍE

d10S kadiwéus.
anos para cá?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Exato.E,

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- A única

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Era um

zer, onze mil índios ali entregues •••

48

Pois é,

SZjo

Exato.

Permane!!

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES

km de Aquidauana.

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Tratores

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Quer di

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Eu não

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Fica de

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

na?

zer, até dois anos não existia FUNAI lá, apesar da proximid~

de. Qual é a distância das residências indígenas de Aquidau~

tor 55, naturalmente?

agora, estão mandando tratores.

sei. Eu não conheço a maquinaria. (~)

temente.

pequenos, mas que ficam lá, permanentemente?

posse de vocês?
não

O que h.2;

Não, não

Exato.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES -- E

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

poço a balde.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Tudo C2

levava.

tinha nada de benefício, lá? A FUNAI não levava nada para os

porque quem dava assisccnoia, através de professores ~ e

O SR. DEPUT~DO ISRAEL DIAS NOVAES -- Quer d!

terenos, até d01S anos atrás?

coisa que nós tínhanos, há dois anos, eram prédios escolares,

sempre deu, da minha atuação para cá, como Vereador -- era a

mo conseqüência da visita presidencial.

via dois anos antes?

Prefeitura Municipal de ·Aquidauana.

O SR. DEl!UTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Ilão tem

nada com a FUNAI?
apesar disso, a FUNAI não estende seu braço para lá.

O SR. DEPOENTE' '(Jair de Oliveira) -- Não tem

nada com a Punai, que contrata professores índios, usando a

O.SR. DEPOENTE ( Jair de Oliveira) -- Não/não

das suas atividades? Consulta sobre o que vai fazer, ou não

Na suaO SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS ~OVAES --

estend~a.

cond1ção de tutelado da FUNAI, V.Exa. presta contas ao órgão
ins-

E fi aO SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES --

própria mão 1ndígena para dar -- vamos dizer assim

trução ao índio.

Prefe~tura de Aquidauana quem paga?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

Exato.

Continua

dá sahsfação à FUllAI?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não, Se~

pre estou em contato corr, a Fundação Nacional do Indio.

pagando? O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas p.2;

O SR. DEPOENTE (Jair de Ol~veira) -- Continua, ra dar satisfação a ela dá sua conduta, em geral?

e alguns professores estão sendo pagos pela FUNAI e outros O SR. DEPOENTE (Ja~r de Oliveira) Não, p~

pela Prcfe~tura de Aquidauana. lo mepos para mostrar que existe um índio atendo às suas ati

O pRo DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Isso t~ vidades.

do de dois anos para cá? O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas eu

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) Não, i2. pergunto, pessoalmente, a sua conduta. Que autorização o

so daí, não; isso vem desde dez anos atrás.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Sim, com

a Prefeitura?

não-emancipado, como V.Exa.,te~ que pedir à FUNAI, em que 2

casião? Quando é que V.Exa.,como tutelado, va~ pedir à FUNAI

para fazer ~sso ~u aqu1lo?
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o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) - Não, nu~

ca pedi.

pediu nada?

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Nunca

O SR. DEPOENTE (Ja~r de Oliveira) -- Sempre ~

ra da reserva, mas nunca estranhou.

O SR. DnpUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas para

entrar na reservü.e fazer algum contato etc.?

O SR. DEPOENTE (Ja~r de Oliveira) -- Nunca p~

di autorização.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Não dá

satisfação para a FUNAI em nada?

O SR. DEPOENTE (Ja~r de Oliveira) - Sobre o

suas at~vidades pessoais, suas cand1daturas, sobre suas at!

vidades junto aos seus companheiros.

O SR. DEPOENTE (Ja~r de Ol~ve~ra) -- Não, por

que isso foi o próprio Juiz quem dcapachou, dando-me o d~re!

to de votar e, depois, o direito de ser votado. Então, aut~

rnaticaIl'cnte, eu não prec~sei, por exemplo, de pedir à FUNAI

para vir a ser candidato, ccmo há outros elementos lá, em M~

to Grosso, inclusive esse que eu citei ao Sr. Deputado,

temos isso.

Conta-

Não, não,

·Não,não.

No seu

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

O SR. DEPOEtlTE (Jair de Oliveira)

O SR. DEPUTADO ISRAeL DIAS NOVAES

contato com os conpanheiros?

O SR. DEPUTADO ISRAEl, DIAS NOVAES -- Nunca i~

pediu. Agora, nas festas religiosas etc. a sua presença, a

FUNAI não se mete na sua v2da l em nada?

O SR. DEPOENTE (Ja~r de Oliveira)

tos pessoa~s nunca impediu.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas, au

torização da FUNAI?

inclusive, porque nós temos autorização da nossa própria at~

vidade rel~g~osa e ativ~dade educacional dentro da área. Nós

o

SobreO SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES --

quê, no caso?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAnS -- Então, a

FU~AI Já lhe deu um cocumento?

pastor, que se candidatou pelo MDB. Ele não pediu licença,

porque já era eleitor. Tinha votado por várias vezes e então,

julgou por bem ser votado.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- E essas

mos.

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Nós t~

reuniões que V.Exa. faz com seus irmãos, os terena, lá na

tribo, ocorrem sem consulta à FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Exis~enl

os chefes de postos lá.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Chefe do

Posto, pois é.

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Aliás,os

capitães é que fazem. Então, eles dizem: "Nós vamos convocar

o Fulano de Tal, o Jair de Oliveira, para ver o que nastemos

de fazer. Ele tem que nos ouvir. Nós vamos apresentar a no~

sa documentação. 11

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Bem, i~

so, quando vem de lá para cá. Mas, quando V.Exa. está na sua

campanha eleitoral? V.Exa., para fazer reuniões, tem que p~

dir licença para a FUNAI, não é vePdade?

O SR. DEPOENTE (Jair de Olive~ra) -- Não, nós

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Nõs te

mos o documento, porque quem dirigiu à FUNAI, foi o meu ir

mão, Presidente da nossa organização, da nossa missão.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Então,

quer dizer que o seI: ir.não é que é o seu representante junto

ã FUIII,I?

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não, não

tenho representante. Como, representante?

O SR. DEPU~O ISRAEL DIAS NOVAES V.Exa.

não está dizendo ~ue é o seu irmão? Qual é a função do seu iE

mão junto à FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Jair de Olive~ra) Ele não

tem funçéo alg~~a. Eu estou dizendo o meu irmão, o Preside~

te da nossa missão, não o Delegado. O delegado faz as suas

atividades junto à administração.

nunca fiZemos ~sso.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Ah! nu~

ca fez reunião?

O SR. DEPUTADO ISRAEl. DIAS IlOVAES

wéus são ~ais ou menos vizinhos da sua área, não é?

Os kad,!.

o SR. DEPOENTE (Jair de Olive~ra) -- Não, n~

nhum dos candidatos. No caso, por exemplo, tem que pedir per

missão dd FUNAI.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIA~ NOVAES -- Tem que

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES --- Então, é

bem vizinho não é? Agora, V.Exa., como lider ~ndIgena -- não

é só lIder terena, porque é ~~ Indio brasileiro se ~nte

ressou pela v~da dos kadiwéus ali? Veja bem, os kadkwéus têm

pedir?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) Nunca p~

O SR. DEPOENTE (Jai~ de Ol~ve~ra)

150 a 200 km.

A uns

dimos. 400 mil hectdres, coníorme a sua declaraçQo. Agora, são os

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES E

FUNAI nunca estranhou? Porque a reunião é sempre fora da

serva.

a

r~

únicos Ind~os que tem escritura de doação do tempo do Impé

rio. Portanto, aquilo é deles. Parece que são 600 kadiwéus ,

não 'é?
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o SR. D~;l'OElíTr; - (Ja~r de Ol~vcira) -- Não,são

200 e poucos índios.

o SR. DEPUTADO tSRAEL DIAS NOVAES -= A FUNAI

já diz que são 600. Que sejam 200 e poucos,ocupando 400 mil

que nós estamos tendo, ult~mamente, é sorna de esforços para

resolver o problema indígena nacional.

o SR. DEPUTADO ISfu,EL DIAS ~OVAES -- E o caso

dos kadLwéus como é que fica?

O SR. DEPOENTE (Ja~r de Oliveira) - Certo.

hectares. A situação deles, no seu próprio dizer, é

ruim.

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

to, a terra é muito boa.

O·SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -

muito

Certo.

No enta~

A FUNJ',I

o SR. DEPOENTE (Jair de Ol~veira) -- Nesse c~

so, agora, realmente u3s estamos procurando agir da maneira

como eu estava falando para V.Exa., mandando ver~ficar qua~

to a FUNAI tem, o que se tem feito e o que está fazendo ne!'!,

te momento.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Por qua~

to a FUNAI arrendava o terreno para os arrendatários?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Dez cr~
é que administra a terra deles, não obstante seja deles,

a FUNAI, agora, resolveu arrendar, para cem arrendatár~os

grande parte da área.

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Noventa

e oito arrendatários.

e

zeiros por hectare.

O Sr. Deputado ISRAEL DIAS NOVAES

O SR. DEPOENTE (Jair de Olive~ra)

mente, porque er~ um cruze1ro.

Agora?

Ultima

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Noventa O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVl.ES -- Eram dez

e oito arrendatários~ Muito bem. Estou vendo que O depoente

está perfectamente a par.

ceni:ayoe"

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Era um

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) Porqole cruze~ro.

eu tenho que estar, como indio, com interesse no seu p6vo.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Isso

o que eu queria saber.

é

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVJ>.ES -- Eran dez

centavos. Agora, a partir de algum tempo para cá, há alguns

meses, passou e ser dez cruzeiros o hectare por ano.

O SR. DEPOENTE (Jair de Olaveira) -- Tenho que

estar a par, porque, senão, me vendo. Então, não adianta uma

representação alhe~a ao assunto que se quer representar.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Não ob~

o SR. DEPOENTE (Jair de Ol~ve~ra)

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

que administra esse dinheiro?

O SR. DEPOENTE '(Jair de Oliveira)

Por ano.

E ';luem é-

Não sei.

tante seja de outro Hunicípio, não é?

O SR. VEPOENTE (Jair de Oliveira) - Exato.
o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas isso

é fundamental.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES Então, o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Mas,fra~

isso é que eu quer~a conhecer, a sua liderança. Agora, ao e~

tabelece~ sua liderança, como é que V.Exa. compreende que í~

dios proprietários de 400 mil hectares e, sendo só 250, como

é que eles vivem miseravelmente, sendo tão ricos assim? t a

FUNAI a culpada disso?

camente, eu não 8e1.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

apurar e depo~s mandar contar para a Comissão?

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)

ria. Não tem problema alryum.

Não quer

Eu pod~

o SR. DEPOENTE (Jair de Ol~veira) -- Talvez ~ o SR. DEPUTADO ISRl'illL DIAS NOVAES -- V.Exa. é
ja. Agora, não vamos atribuir esse fato tão-somE'nte à FUNI'.I.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES Então, a

favorável às assembléias indígenas feitas pelos próprios í~

dias?

O SR. DEPOENTE (Jair de Ol~veira) -- t o ór

gão tutelar, realmente, o órgão responsável direto pela ad··

ministração do índ~o e, ao mesmo tempo, nós sabemos que o E~

tais, não somE'nte à Federação, como ao Estado e ao próprio M~

nicipio. Nós, como representantes, fazemos parte dis?o -- d!

go nós, os representantes legislat~vos que conhecemos a área

eu, por exemplo, e outros demais Deputados Estaduais e o~

tros Vereadores, até o nosso própr~o Deputado aqui,Walter de

Castro, que representa o nosso Estado. Então, nós, comó re

presentantes do povo, não vamos encarar esse problema de mi

séria,entre nosso povo, t~o-somente devido fi FUNAI. Agora, o

quem mais, porque a FUNAI é o órgão de tutela.

tatuto do Indio abre,também, oportunidade aos órgãos esta-

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Ah! sim,
/'

muito favorável, e é necessário. Só que essas assembléias d~

veriam ser feitas, na minha op~nião, por elementos com condi

çõ~~ de diálogo, porque têm sido feitas com pessoas que não

têm conhec~mento nem mesmo da situação ou de uma administr~

ção entre os índ~os.

o SR. Dr;PUTADO ISRAI;L DIAS NOVAES -- Mas, não

é melhor aproximar, para que eles entendam melhor a situação?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) S~m, mas

não eGtaria resolvendo. Talvez fosGe melhor ir aprimorando

para UI'l dcterIYlinado tempo.

O SR. DEPUT.~O ISRAEL DIAS NOVAES-- Mas quem

escolheria os Indios que seriam bons para a assembléia?
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o SR. DEPO"2HTE (Jair de Oliveira) -- Com u::, através ds um ou~ro grupo, através de um grupo religioso; eu

levantamento. A prõpr~a FUNAI poderia fazê-lo, através da d!

legac~a, talvez.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- A FUNAI ou

ocr prépr~03 Indtos?

contesto/ pQrq~e o próprio índio tem condições de dialogar com

ele. Ele "'8 õ:lsse, pelo telefone: "Jair, não sei como vou f~

zero Acho, então, que não vou mais fazer reuniões através de

interrnediárjos. Vou procurar faz?r diretamente com vocês. iT ~

10 menos, ele já te~ esse pensamento. Já levei para ele a m!

o SR. IJEPOJ~:''.CE (JaJr de Oliveira) -- Talvez nha cont83~ação.

até os próprios índios, através de capitães e conselhos tr~

bals.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- E nüo se

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira)-- Não. Ult~

",·-mente tenho p8nsa.do, j?orque acho, como disse. anteriormente,

que não prec~s.:unCJs mais de ~ntermediãrios, como tem sido fe1.

';0 até' agora.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Então,os

índios não querem mais intermed~ár~os, nem a FUNAI? Eles qu~

rem se separar da FUNAI?

o SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Não,eles

querem um dúilogo com a ~'UNAI só para verificar os seus pro

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOV1~S -- Então,

ele Já está de ~c~rdo err. que haja grandes ~ssembléias indíg~

nas?

O SR. DEPOENTE (Jair de Qliveira) -- Não sei

se grandes assembl&~ás, mas pplo menos alguma assembléia.

o SR. DEPUTADO ISPAEL DIAS NOVAES -- Assim,

o 'Ç-rór-r1.o Inc1io pú6erã r,lozlra~ o seu sentimento, a sua pró-

pri.a aSE-JJ.r?.l;ào. n atribuJ.r aut.onOIllJ.a aos índJ.os em referên-

, cia j03 ÓLg&OS de Governo.

O SR. DEPOENTE (Ja~r de Oliveira) -- ~ão sei.

Nesse sentido nã~ S~ discutiu. Nesse aspecto, não. Mas pelo

menos t ser ouvido lJelo órgão tutelar, et-le consentJ.u.

blemas, diretamente.

O·SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas, com

O SR. DEPUTADO ISI~1EL DIAS NOVAES

determ~nar a agenda dos trabalhos da assemblé~a?

foras .sem

A FUNAI de ~gual para igual e não de tutelado para tutelar?

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- Seria do

O SR. DEPOElITI: (Ja~r de OIJ.ve1.ra)

samos nisso. Não entramos em detalhes. 'Ei ~ só ,.juv~u a m.1.!lha.

contesta9ão. Vou procurar apr~morar essa situação.

O SR. DEPUTADO ISRAEl, DIAS NOVAES - Sr. V"re~

tutelado para a FUNA!.

O SR. DEPUTAD9 ISRAEL DIAS NOVAES -- Então, ~

~ianta UMa assemblé:la?
dor, muito obrigado pela firmeza das suas respostas.

satisfe~to.

Estou

O SR. DEPOENTE (Jair de Oliveira) -- POr que

não? A FUNA! não iria ouvir o indio, porque é tutelado?

'"O SR. DEPUTADO ISP-AEi. DIAS NOVAES -- Não, eu

quero saber o seguinte: os índios não querem a emancipação em

Gocumentoi se eles se reunirem em assembléia se reunJ.rãó cc-

mo tutelados, e não como pessoas livres, pessoas autônomas.

Existe uma polênica, uma peleJ2., uma discussão no Bras~l, h~

je, sobre se os !ndios devem fazer ou não 'ass~léias gerais.

•A FUNAI tem pro10ido assembléias por aí afora. A1nda há pou

cos dias, pro~biu uma, lá no Norte, não sei onde.

O SR. DEPOENTE (Jair de Ol~ve~ra) -- Mas,quem

estava fazenLlo isco? gra o próprio indio, ou houve intromis-

são de ontros?

O SR. DEPU~ADO ISR~BL DIAS NOVAES -- Acho que

esse aspecto Ilãt. dev~ ser considE.'ru'::o, pelo seguinte: diga

mos que seJa a Fu~AI, que a FUNAI reúna; digamos que seja o

CIM!, ou os salesianos. O ~mportant8 é haver assembléia. V.

Exa. acha que ela é indispensável:

O SR. DEPOEHTE (Jair de Olive2ra) -- Acho.Até

O SR. PRESIDENTE (Deputado Lauro Rodrigues) -

Sr. Deputado Israel Dias Novaes, na condl.gão de Presidente,

eu o convido para que assuma a PresidêncJ.a, para o encerra-

mento da Sessão ••

O SR.PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

- Sr. Depoente, renovo os meus agre.decü;v~ntcs pelo seu co!!!,

pareC1mento e relernbro o seu compro~isso de fazer cheGa~ às

mãos do Deputado Walter de Castro aquele documer,-"o a que V•

Exa. se refer~u, porque o consideramos h~st0r~co e ue muita

va12a p~ra esta comissão. Esta Comi3são visa apcn~s a de=e~

der o índio, est~beleeer reparos e críticas i leg~slação ~

tual, ver:lf~car o comportar.Jento da FUHAI. Se ueduzlrmos qu-óo

ele é acertado, merecerá os nessos aplausos; caso contrárk~'

receberá as nossas crí ticas, o mesn.O acontec8ndo com O CI:lI,

os salesi.:lnos, os antropólogos etc. A nossa Comissno é is~~

ta, é neutra. Desejo quo o 11ustre Vere~aor tenha pr~sente

esta c1rcunstânc1a: n1nyuém aqu~ P- con~r5ric ou f3vorãvel a

naàa, d não ser à verdade. Antes de encerrar, Srs.D~putaJosl

queria lcrntrar que, na 3a. feJ.ra, às 10 horas, tere~os u~

íalei com ~ G~n. Ismarth pelo telefone, ontem, e lhe disse depoente tão ~mportantc quanto o 'Jereador' ,Ja~r de Olhe.Lrd,

que eu detestava a sua ~titude em procurar reunir os Indios o Gen. Bdnde1r.:l, antlgo c segundo Presidente da FUriAI.
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16a. REUNI~O, REALIZADA EM 04.10.77 ção da Lei nQ 411, sobre organização dqs Territórios; Presi

dente da F~ndação Nacional do Indio, de 1970 a 1974, COfll0 fi

cou dito. Procedeu a numerosos estudos e realizou trabalhos

em diferentes campos de atividade. Entre outros, procedeu a

o SR. PRESIOENTE(Oeputado Israel Di~s-Novaes)

_ Havendo numero, declaro abertos os trabalhos da l6a. reu

nião desta CPI; para ouvir o depoimento do Sr. Gen. Oscar J~_

rônimo Bandeira de Mello, ex-Presidente da FUNAI. Consulto

os presentes sobre a necessidade de leitura da Ata da sessão

anterior. Deputado Santilli, V. Exa. deseja ouvir a leitura

da Ata da sessão anterior? (Pausa) Dispensada a leitura

peço ao Sr. General que, de pe, proceda ao compromisso de

praxe, com todos igualmente de pe.

(O SR. DEPOENTE PRESTA O COMPROMISSO DE PRAXE)

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

ferroviário do minerio de ferro do Quadrilátero de Gandare 

la,'Minas Gerais, para os portos de Santos e Sepetiba-RJ; e~

tudos sobre o problema indigenista no Brasil, papel da Fund~

ção Nacional do Indio, uma serie de conferências em Portu

guês, Inglês, Francês e Italiano, proferidas no Brasil e na

Europa, de 1970 e 1974. Um segundo trabalho seu diz respei

to muito de perto a esta Comissão: e o estudo referente ã

FUNAI na Amazônia, conferencia realizada no I Simpósio da A

mazônia, na Cãmara dos Deputados, em 1974. 'Tenho a impres 

são de que, dito assim, "ã vol d'oiseau", temos uma impres 

são da personalidade que hoje comparece a esta Comissão para

trazer o seu depoimento. Tenho o maior gosto em saudar o

Dr. General Bandeira de Mello, dar-lhe as boas-vindas a esta

Comissão e ceder-lhe a palavra.

DEPOENTE GENERAL OSCAR JERÕNIMO BANDEIRA DE MELLÚ
Ex-Presidente da FUNAI

estudos sobre aspectos econômicos referentes ao transporte

- Sr. Relator, Srs. Deputados, meus Srs,., esta Comis~ão rec~

be hoje uma personalidade de realce na vida nacional e de

significado histôrico na evolução da politica indigenista do

Brasil. S. Exa., o Gen. Bandeira de Mello, que teve ativa ~

tuação militar, ligou-se intimamente ao problema indlgena

brasileiro por força, em primeiro lugar, de ter pertencido

aos quadros do Ministério do Interior, quando foi um dos es

quematizadores da atual FUNAI. Depois, foi o segundo Presi

dente da Fundação Nacional do Indio, cargo que desempenhou

por quatro atormentados anos. O Gen. Oscar Jerônimo Bandel

ra de Mello, Oficial General do Exercito, General-de-Divisão

RI, filho de Gastão Moncorvo Monteiro de Mello e de Noemanci

Bandeira de Mello, natural do Rio de Janeiro, tem numerosos

cursos ligados ã profissão militar. Praticamente esgotou a

capacidade de cursos de aprimoramento de sua profissão. Dii

põe de instrumentos de trabalho intelectual e conhece numer~

sas llnguas. t largamente condecorado pelo Governo Brasilei

r~ e por paises estrangeiros. Desempenhou Comissões Milita

res muito significativas. Entre as funções civis mais impor

tantes, tem ele tido a seu cargo, entre outras, a gerência -

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Sr. Presidente, nobres Deputados, ê um grande pra

zer depor aqui perante V. Exas. sobre os trabalhos executa

dos durante a minha gestão na Fundação Nacional do Indio, em

todas as suas atividades, aqui no Brasil e no exterior. Sr.

Presidente, Srs. Deputados, iniciemos por uma análise sumã 

ria do documento básico que serviu de fundamento para o est~

belecimento da po11tica indigenfsta do Brasil durante mi

nha gestão, a Convenção Internacional de Genebra.

A preocupação secular e constante do Governo

Brasileiro em proteger e assistir, com maior eficiência pos-

sivel, os grupos tribais no Brasil, bem como proporcionar a

progressi va e adequada i ntegração dos mes.mOls na comuni da

de nacional, já era definida em sua essência por Jose BonifI

ci~, Ministro do Império, quando recomendava, em 1822, que

as populações indlgenas deveriam ser tratadas com justiça

brandura e constãncia, e a elas dever-se-ia facilitar o ~

mércio e a miscigenação.

geral da Companhia Guanabara Crédito, Financiamento e In Os principias humanitários com o que o Mare -

ções no trato do indio e das comunidades indigenas brasilei

ras, estimulou à consciencia nacional e lançou os fundamen 

tos da politica assistencial ao indio adotada pelos Governos

do Bras il .

Posteriormente, com a participação ativa e e

ficiente dos representantes do Brasil na 40a. Sessão da Con

ferência-Geral da Organização Internacional do Trabalho, re~

lizada na cidade de Genebra em 5 de junho de 1957, 05 princl

pios de Jose Bonifãcio e de Rondon foram,em sua essência, i~

corporados na Convenção 107, ratificada pelo Governo Brasi 

leiro em 14 de junho de 1966.

vestimentas. (Tudo isso apôs a sua passagem para a reserva)~

Diretor Vice-Presidente da Empresa de Mineração Badin Ltda.;

Diretor-Presidente da Companhia Mineradora Piracema; Diretor

-Presidente da Sociedade de Mineração Apolo S.A. Nas autar

quias, foi Secretário Tecnico dos grupos tecnicos de levant~

menta sócio-econômico do Estado do Rio de Janeiro e Assessor

Te~nico do Sindicato de Mineradores do Estado do Rio de Ja

neiro. Na administração federal, foi Diretor da Divisão de

Segurança e Informações do Ministério das Minas e Energia e

Secretário-Geral em exerclcio desse Ministerio; Diretor da

Divisão de Segurança e Informaçôes do Minist~rio do lote

rlor; Coordenador do Grupo de Trabalho para Estudo e Aplica-

chal Cândido Mariano da Silva Rondon sempre pautou suas a-
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Nela, acham-se expressas com clareza meridia-

na:

- o respeito à pessoa do índlo e à existência

das comunidades e de seus padrões culturais;

- a proteção de suas terras;

- as condições de vida e trabalho compatíveis

com a dignidade humana e as necessidades de sobrevivêncla;

- a obrigação de dar especial assistência ao

índio e à comunidade indígena;

- e, finalmente, o direito de integrar-se na

mentados os objetivos e finalidades desse õrgão federal, in~

tituído pela Lei nQ 5371, de 5.12.67.

Mais uma vez são concretizadas legalmente as

normas institucionais"referentes à assistência e proteção ao

índio e às comunidades indígenas brasileiras em clar~ e ine

quívoca reafirmação dos objetivos da política indigenista a

dotada pelo Governo Federal.

Em 19 de dezembro de 1973, deu-se o ápice de~

se trabalho legislativo, com a prq~u1gação da Lei nQ 6001, o

Estatuto do Indio.

Brasil tem promulgado em defesa de sua população indígena e

das terras que ocuoam.

Considero este documento unico no mundo, em

que pesem as anãlises, críticas etc., mas ê um documento que

define o Brasil como Nação primordial, e talvez'unica no mu~

do, que tem uma legislação específica a respeito.

Trata-se de importante documento legal, que

regula a situação jurídica dos índios e das populações indí

genas brasileiras, com o propósito de preservar sua cultura

e integrã-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão na

cional.

o

ecomunidade nacional, em condições de igualdade, direito

possibíl idades.

Nesse caso, ê excluída, taxativamente, a for

A integração deve ser lenta, progressiva eça e a coerção.

de motu prõprio.

Muitos têm sido os atos legislativos que

Pentre eles ê de ressaltar o Decreto nQ 5484,

de 27 de junho de 1928, hã 49 anos, portanto, em que jã se

esta~elece o status jurídico do indígena brasileiro peran

te a comunidade nacional, bem corno o direito de posse das

terras por ele habitadas e o uso e gozo das riquezas natu

rais nelas existentes. Da mesma forma são estipuladas san

ções legais contra todos aqueles que pratiquem atos atentat~

rios ã vida, à propriedade, bem corno aos usos e costumes do

índio e das comunidades indígenas brasileiras.

Peça jurídica de notivel valor, estã ela in

teiramente estruturada à luz dos postulados fundamentais do

direito moderno.

Nela são exarados, claramente, os princípios

e normas atinentes à proteção das populações indígenas e ã

preservação de seus direitos, tais como:

a - prestar assistência aos indios e comunid~

des indígenas;

De grande importância para a consecussão da

politica assistencial ê o texto da Constituição Brasilei

ra de 1967, quando em um de seus artigos, declara:

"As terras habitadas pelos silvícolas são in~

lienãveis nos termos em que a lei federal determinar, a eles

cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu

direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de to

das as utilidades nelas existentes".

Nos dois parágrafos que seguem esti configur~

da explicitamente a nulidade de todo e qualquer ato, jurídi

co ou não, que· venha a ferir o direito da terra do índio e a

utilização das riquezas naturais nelas existentes.

Assim, acha-se mais urna vez configurada, atr~

vês de nossa Carta Magna, a preocupação, que nunca esmoreceu

no Brasil, de proteger e assistir as populações indígenas

que vivem no territõrio-nacional.

Mais urna vez, são levadas em conta as recome~

dações exaradas na Convenção Internacional de Genebra 107,

em que o Brasil, na qualidade de um dos países signatãrios ,

propugna pelo respeito ã pessoa do índio e pelos seus direi

tos constitucionais

A seguir, e promulgado, em 1971, o Estatuto

da Fundação Nacional do Indio, já sob a minha gestão (Decre

to nQ 68377, de 19.03.71), documento legal em que são regu1~

b - estender a eles os beneficios da 1egis1a~

ção brasileira, naquilo que lhes couber;

c - proporcionar, de forma adequada, os meios

indispensáveis ao seu desenvolvimento;

d - assegurar aos índios a possibilidade de

livre escolha de seus meios de vida e subsistência;

e - garantir a posse das terras por eles habi

tadas, bem corno o direito de usufruto das riquezas naturais

nelas existentes;

f - respeitar, no processo de integração à s~

ciedade nacional, a coesão dos grupos indígenas, seus valo 

res culturais, tradições, usos e costumes;

g - colaborar adequadamente na autopromoção

dos índios e das comunidades indigenas;

h - garantir-lhes o pleno exercício dos direi

tos civis e políticos, previstos na legislação vigente.

De urna simples comparação entre os princípios

e riormas citados.acima, fácil será verificar e concluir o

quanto a legi$lação brasileira precedeu, complementou e am

pliou a filosofia e os postulados contidos na Convenção In

ternacional de Genebra - 107.

Em consonância com os princípios jâ explana 

dos e com a política adotada pela Governo Brasileiro, fixa 

dos corno objetivos fundamentais, durante minha administração,
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durante a minha administração - não existia essa categoria -para a consecussão da po1itica assistencial aos indios e co

munidades indigenas: num total de 144 Postos Indigenas, assim distribuidos: 15

Roraima

to Grosso

Grosso

9a. DR - Região Meridional do Estado de Mato

Convêm ressaltar que essas Reservas não impo~

tam em confinamento especial, continuando a ser garantido o

pleno direito de locomoção do individuo e das comunidades i~

digenas.

postos na la. DR, isto e, Amazonas e Roraima; 22 postos no

Parã e Amapã; 10 postos na Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Se~

gipe e Bahia; 24 postos em são Paulo, Paranã, Santa Catarina

e Rio Grande do Sul; 9 postos na região setentrional de Mato

Grosso; 13 postos no Maranhão; 9 postos no Estado de Goiãs ;

11 postos no Território de Rondônia e Estado do Acre; 17 po~

tos na região meridional do Estado de Mato Grosso. AJ/Minas

-Bahia - 3 postos; Parque Nacional do Xingu - 3 postos; Par

que Indigena do Araguaia - 5 postos; Parque Indigena do Ari

puanã - 3 postos.

Ate dezembro de 1973, para todas essas ativi

dades, o quadro administrativo da fUNAI contava com 1058 se~

vidores de niveis superior, medio e administrativo.

Alem dos Parques Indigenas, foram' definidas,

no periodo em pauta, mais Reservas Indigenas, que, sem serem

unidades administrativas, se destinaram a englobar um grupo

tribal especifico, comportando dois ou mais Postos Indige

nas. Encontrei a fUNAI c~m sete Reservas Indigenas e deixei

-a com 17.

foram elas as seguintes:

No Estado do Amazonas:,criadas por mim: Waimi

ri/Atroari.

No Estado do Parã: Parakanã e Kararaô.

No Estado de Mato Grosso, jã encontrei as se

guintes: Nambikuara, Paresi, Irantxe, Erigpactsã, Tapayuna ,

Apia-kã, Kaabi ••Formadás na minha administração: Couto Maga

lhães, Pimentel Barbosa, Areões, Sangradouro, São Marcos. No

Estado de Goiãs: Xerente - criada na minha administração. No

Territôrio de Rondônia: Karitiana - tambem formada na minha

administração. Estabelecemos que cada Posto Indigena teria

como estrutura bãsica: 1 Chefe - Técnico Indigenista; 1 Cap~

taz Rural; 1 Atendente de Enfermagem; 1 ou mais professo

ras e monitores bilingaes; 2 ou mais trabalhadores auxilia -

'1n-

Estado do Maranhão

- Demarcação das terras habitadas pelos

- Assistência mêdica e hospitalar ampla e per

6a. DR

manente;

dios;

3a. DR - Estados da Paraiba, de Pern~mbuco, A
lagoas, Sergipe'e Bahia.

4a. DR - Estados de São Paulo, Paranã, San-

ta Catarina e Rio Grande do Sul

5a. DR - Região Setentrional do Estado de Ma-

dio (FUNAI).

- Assistência educacional adequada ao grau de

aculturação e aos grupos estãrios;

- Desenvolvimento das comunidades indigenás

de forma adequada, visando ao bem-estar do individuo e da c~

letividade.

Como instituição assistencial incumbida da e

xecução politica em pauta, existe a funaação Nacional do In-

2a. DR - Estado do Parã e Territôrio do Amapã

Dividimos o Estado de Mato Grosso em duas De-

legacias, como hoje hã tambem a divisão do Estado de Mato

Grosso em outros dois Estados.

Considerando a jurisdição sobre todas as ·com.!!

nidades indigenas dispersas no vasto territôrio brasileiro

(8.500.000 km2), foi adotado, em 1970, a seguinte divisão

territorial, tendo em conta a maior uniformidade possivel de

fatores ecológicos, e uma de~centralização executiva adequa

da, de modo a permitir maior presteza e eficiência na assis

tência global, as comunidades indigenas, a cargo de uma Del!

gacia Regional ou das Administrações de Parques Indigenas

Assim, ate 1973 possuia a FUNAI:

la. DR - Estado do Amazonas e Territôrio de

cre

7a. DR - Estado de Goiãs

8a. DR - Território de Rondônia e Estado do A

Subordinados a cada Delegacia Regional ou Pa~

que Indigena, foi ampliado o numero de Postos Indigenas, que

passaram a ser chefiados por têcnicos indigenistas, formados

Ajudãncia Minas/8ahia - Estado de Minas Ge-

rais e Parque Nacional do Xingu - Estado de Mato Grosso

Parque Indigena do Araguaia - na ilha do Ban!

nal - Estado de Goiãs

Parque Indigena do Aripuanã - parte no Terri

tório de Rondônia e parte no Estado de Mato Grosso.

res.

Nas diretrizes administrativas para o ano de

1973, em obediência ã politica assistêncial formulada pelo

Governo Brasileiro e tendo em vista as disponibilidades orç~

mentãrias e os resultados obtidos nos vãrios projetos execu

tados e os resultados obtidos nos vãrios projetos executados

no ano de 1972, foram fixadas e aprovadas as seguintes dire

trizes para o ano de 1973:

1 - Prosseguir na execução do Plano de Demar

cação de Terras pertencentes a Parques, Reservas e Postos I~

digenas, tendo em vista resguardar o uso e a posse das ter

ras habitadas pelas comunidades indigenas."

2 - Ampliar e prosseguir o Plano Assistencial

ao Indio, tendo em vista melhorar cada vez mais a saúde e o

noParque Nacional Indigena do Tumucumaque

Estado do Parã.
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nidades indlgenas, incentivando a realização de festas reli

giosas, competições esportivas e outras cerimônias peculia -

res à cultura de cada grupo. 4a .• Dotação em todos os Par

ques e Postos Indígenas de unidades padrões de medicamen

tos que foram organizadas na minha gestão, dispondo de medi

camentos especlficos que atendam integralmente às necessida

des de cada comunidade indígena. Ampliação e intensificação

da educação do lndio, de acordo com o grau de aculturação da

comunidade. atraves de: construção de escolas e manutenção

das jã existent~s; contratação de professoras primãrias e

fo~mação de monitores.bilíngaes para os PI de aculturação a

diantada; ~inistração da alfabetização e do ensino primãrio

billngfies; implantação da iniciação e orientação profissio -

bem-estar do Indio e da comunidade indlgena, buscando sempre

a autopromoção do indivlduo e da comunidade através da cons

cientização de lideranças autenticas.

3 - Ajustar e coordenar os anseios e interes

ses das comunidades indlgenas brasileiras ao Plano de Inte 

gração Nacional, tendo em vista as regiões por elas habita 

das e os eixos Be penetração indispensãveis à integração na

cional, em particular na Amazõnia Legal.

4 - Incentivar e ampliar as atividades cultu

rais e econômicas das comunidades indlgenas. atraves de Pla

nos e Pr~jetos de Desenvolvimento dessas comunidades. levan-
I

do em conta o grau de aculturação que possuem e a motivação

manifestadas por elas para obtenção dos melhores resultados

posslveis. nal. em particular nas 3a .• 4a., 5a., 6a. e 9a. DRs. e no

Realizações dentro deste programa, ate 1973

De conformidade com os planos e projetos elaborados em 1973,

as atividades da FUNAI obtiveram resultados ém diversos setQ

dos trabalhos relativos a estudos e pesquisas etnolôgicas e

sociais dos vãrios grupos tribais. em particular das existe~

tes na Amazônia Legal; prosseguimento do programa de reequi

pamento da FUNAI, particularmente destinado aos Postos Indl

genas e Delegacias Regionais que atuam na Amazônia Legal.

Engenharia de Construção e das Companhias Empreiteiras nas

rodovias da Transamazônica, Cuiabã-Santarêm, Xavantina- Ca 

chimbo, Manaus-Caracaral-Boa Vista-Santa Helena e Perimetral

Norte; atração de grupos tribais arredios; manutenção e revi

talização de Postos Indlgenas, bem corno a criação de outros

que se tornem necessãrios em ãreas afastadas dos principais

control eeixos de desenvolvimento nacional; coordenação e

ção (casas de farinha. beneficiamento de cereais. engenhocas

para melado e rapadura, etc.); melhoria das vias de transpo~

te que permitam o acesso à ãrea indígena. bem corno o melhor~

mento dos campos de pouso jã existentes e a construção de o~

tros. em particular na Amazônia Legal; aquisição de meios" de

transporte adequados ao escoamento da produção; garantia de

mercado consumidor para venda da produção. a preços competi

tivos com as demais fontes produtoras da região; estlmulo aó

desenvolvimento e comercialização do artesanato indlgena. Vi
sa os seguintes objetivos: nascimento da Artlndia; prossegui

mento e manutenção de apoio aos trabalhos dos Batalhões de

Parque do Araguaia. Para o Plano de Desenvolvimento das Co

munidades, elaborado em 72 e evoluido para 73, continuariam

os projetos especlficos para cada ãrea de acordo com os an

seios e interesses de cada grupo, dando-se enfase, em cada

caso: ã organização e instalação de centros sociais. educati

vos esportivos; melhoria das condições habitacionais; abast~

cimento de ãgua e construção de fossas higiênicas; selecion!

mento e delimitação de glebas destinadas à cultura de subsi~

'tência bãsica do índio e da comunidade; racionalização de

produção. atraves de tecnicas e equipamentos adequados; su

primento de energia eletrica; construção de instalações des

tinadas ao beneficiamento. armazenamento e silagem de produ-

do Sul e a Região meridional do Estado de Mato Grosso. Pla

no de Assistência ao Indio. Prioridades. la .• intensifica -

ção da Assistência Medico-Sanitãria, em particular na Amazô

nia Legal; 2a. Complemento e modernização das instalações e

de equipamentos do Hospital do Indio. no Parqu~ Indigena do

Araguaia. 3a. Fortalecimento dos padrões culturais das com~

Prosseguir na implantação de medidas de poll

cia e de segurança que visem ã proteção das comunidades indl

genas e impeçam posslveis choques entre estas e as comunida

des envolventes não índias. Prosseguir no aperfeiçoamento

do sistema logístico e administrativo a~ual. tendo em vista

a flexibilidade e presteza no apoio aos elementos subordina

dos. Ampliar, completar e modernizar os meios de telecomuni

cações e de transportes terrestre, fluvial e aéreo, levando

em consideração as peculiaridades das diferentes ãreas de a

tuação da FUNAI. Prosseguir nos incentivos para desenvolver

e aprimorar o artesanato indlgena, bem como ampliar as ativi

dades comerciais da Artlndia. Prosseguir no apoio às opera

ções do Plano Rodoviãrio Nacional. Transamazônica, Cuiabã

Santarem, Xavantina/Cachimbo. Manaus/Caracaraí/Boa Vista/Sa~

ta Helena. Realizar os estudos indispensãveis à elaboração

do Plano e Projeto de Apoio ã Perimetral Norte. Prosseguir

no programa referente ã organização de cursos destinados ã

formação e ao aperfeiçoamento de pessoal tecnico e adminis 

trativo. monitores bilíngfies e atendentes indlgenas. Elabo

rar o Plano de Estudos e Pesquisas segundo as Diretrizes el!

boradas pelo Conselho Indigenista, incentivando e orientando

os trabalhos que visem. particularmente, aos grupos tribais

que habitam a Amazônia Legal. Prosseguir na implantação dos

projetos de escala concernentes ã cultura do trigo, soja e

arroz, madeira. bovinocultura. industria extrativista vege 

tal. Em conseqfiencia, foi fixada a seguinte ordem de prior;

da de para as diferentes atividades em curso e outras a serem

executadas no décorrer de 1973: Plano de Delimit~ção e Demar

cação de Terras. Primeira, 8a. Delegacia Regional. isto e.

Territôrio de Rondônia e Estado do Acre; segunda. 2a.• Deleg!

cia Regional. isto e. Parã e Amapã; terceira, la. Delegacia

Regional, Estado do Amazonas e Roraima; quarta. 4a. e ga.

DRs. isto e, são Paulo. Paranã, Santa Catarina e Rio Grande
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- Serviços medicos prestados: - visitas fei

tas aos PIs - 699; atendimentos clinicos e de enfermagem

Para demonstrar a intensidade das principais

atividades nesse setor, enumeramos, sinteticamente, os dados

abai xo:

construção de pequenas enfermarias na maio

ria dos Postos Indigenas, particularmente "os da ãrea meridi~

na1;

- assinaturas de mais de cinco convênios com

organizações assistenciais, aumentando-os de 14 para 19. De~

tre estes, quatro destinaram-se, especificamente, ao apoio

assistencial na ãrea amazônica (FSESP, SUCAM, PMEP, SoC.HoSP.

CUIABANA) e um para suprimento de medicamentos), a C;ME, em

Brasilia, com que logo fizemos um convênio para suprimento

de todo o material que necessitávamos.

educativas70206; vacinações aplicadas - 103311; palestras

Buscando sempre melhorar e ampliar esse impo~

tante setor assistencial, a FUNAI reallzou de 1970 até 1973:

- quatro cursos especializados para atenden 

tes hospitalares e de enfermagem, formando 154 alunos;

- organização de Equipes Volantes de Saude em

numero de 12 EVS, tendo uma delas como ponto de apoio a Base

de Kararaô,em Altamira-Parã e outra na Ilha do Bananal, e as

restantes uma em cada Delegacia Regional;

- a criação de unidades-padrão de medicamen 

tos, que distribuiram 1639 unidades aos vãrios Postos e Par

ques Indigenas, Reservas e Delegacias Regionais, num peso t~

tal superior a 40 toneladas de medicamentos e instrumental;

- execução da ampliação, remodelação e conseL

vação da Chãcara-Ambulatório de Cuiabã, especializada no tr~

tamento de segunda e terceira linha de tuberculose, do ambu

latôr10 do Parque Nacional do Xingu e do Hospital do !ndio,

em Santa Isabel do Morro, no Parque Indigena do Araguaia, o~

de ampliou as instalações, construindo mais uma enfermaria

e o isolamento;

realizadas sobre higiene e sanitarismo bãsico - 512.

Apõs a aplicação das vacinas contra o saram 

po. nunca mais. ou excepcionalmente. a imprensa noticiou que

um surto de sarampo havia dizimado tal ou qual comunidade i~

digena. Não surgiu mais. porque essas 103 mil e 311 unida 

des. na sua grande maioria, foram fornecidas pela Central de

Medicamentos. aqui. nessa época sob a direção do Dr. Wilson

de Sousa Aguiar. Com isso quase que eliminamos esse grande

périgo. Quanto ã gripe, infelizmente V. Exas. sabem que até

hoje não hã uma vacina especifica. Houvesse e nós jã a te

riamos aplicado. Outra preocupação na minha gestão - sempre

comentada e criticada - era o problema da tuberculose no in

dio. Numa população assistida pela FUNAI. diretaménte. de

80 mil indivlduos, posso dar um dado bem interessante: nume

ro de lndios atendidos: 65.143; vacinação intradermica BCG :

28.905; orovas tuberculinas PPD: 26.607; baciloscopia de es

carro: 7.272; abreugrafias: 31.213. Hã doentes em tratamen-

res. Demarcação de Terras. As ãreas indigenas dadastra

das e registradas perfazem um total de 52.655.837 ha, sendo

16.969.737 ha ainda pertencentes ao dominio da União Federal

e 35.686.100 ha jã incorporados ao patrimônio indigena. En

tão, eis o primeiro postulado da defesa da terra indígena

Antes de eu sair, jã tínhamos incorporado ao património indl

gena - repito - a pequena soma de 35.686.100 ha, em demarca

ção ~~ no terreno. Em face da situação orçamentãria,só

pudemos demarcar 3.832.104 ha em 1973, onde as comunidades

indígenas mantêm a posse e o usufruto das riquezas naturais

ai existentes. Alem disso, em convênio com a SUDESUL e a U

niversidade do Paranã, foi executado o levantamento aereo-f~

togrametrico, cobrindo uma superfície de 6.424,280 ha, com a

finalidade de caracterizar os diversos tipos de solo e a am

plitude, tipo e' estado das reservas florestais existentes

nas ãreas de 23 Postos Indígenas, instalados nos Estados do

Paranã, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O custo desse

serviço orçou em Cr.$ 404.150,00. De posse dos dados colhi

dos, foram elaborados projetos agricolas especificos para c~

da área, bem como a implantação da industria extrativa da m~

deira, em padrões técnicos econômicos, a par de um reflores

tamento compatível com o abate realizado e nas condições de

conservação do solo. Nesse sentido posso adiantar que sã no

ano de 1973 foram plantadas 720 mil mudas de araucãrla lin 

gaiforme. Não e muito, mas foi o que pudemos fazer. Na pa~

te da saude, houve grande énfase, na mtnha administração, u

ma vez que a conservação e defesa das condições de higidez

dos indios e das comunidades indigenas constituem imposição

indispensãvel para que eles permaneçam organizados e capazes

de sobreviver não só ãs moléstias dos não-índios (para 05

quais não pOSSUem defesas orgãnicas) como tambem ãs mudanças

culturais inevitãveis surgidas em decorrência destes conta 

tos.

r de se notar que essas dificuldades crescem

ã medida que se caminha de sul para o norte e de leste para

oeste do nosso vasto território, atingindo, por assim dizer,

o seu climax na Amazônia Ocidental e nas regiões limítrofes

setentrionais.

A grande dispersão das comunidades indigenas

em todo territõrio nacional, aliada às naturais dificuldades

de acesso ãs mesmas, impõe CUidados especiais na arti~ulação

das equipes medicas, de transportes adequados, dos equipame~

tos utilizados, de um sistema de telecomunicações eficiente

e, finalmente, de uma rede de evacuação e internamento, cap~

zes de funcionar com presteza e eficiência em qualquer situ~

ção. Assim, foram criadas as equipes médicas volantes, que

fizeram parte da minha administração. Dei todo o apoio e ê~

fase possiveis ã atuação dessas equipes, que eram compostas

de um médico, um odontólogo, um enfermeiro. um atendente e

mais um ou dois auxiliares. Inicialmente foi destinada uma

equipe para cada Delegacia Regional. No fim do período de

minha administração, jã possuiamos 12 equipes volantes de

saude.
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to particularmente no Posto de Cuiaba, na Chacara Ambu1atô 

ria de Cuiaba, no Hospital do !ndio e, principalmente no Ho~

pita1 Porta da Esperança, em Dourados, dirigido pela missão

Caioa e subvencionado pela FUNAI. Dos doentes em tratamen 

to, desses 720, tivemos altas por cura: 594 e apenas 56 óbi

tos em toda essa gama de atendimento. t de ressaltar o auxl

lio e apoio que a FUNAI recebeu do Hospital Porta da Espera~

ça, em Dourados, dirigido pelo Dr. Roberto Bonfim e assesso

rado pela Dra. Loyd Bonfim. Se V. Exas. tiverem oportunida

de de ir a essa região, recomendo uma visita a esse hospi

tal, onde um especialista, o Dr. Attaro. tem feito verdadei

ros milagres nessa parte do tratamento de tuberculose. Para

lã so vão, naturalmente. os casos de segunda e terceira li

nhas. porque os casos de primeira linha são tratados nos pr~

prios postos indígenas. hoje muito mais facilmente. devido

aos compromidos reduzidos e ãs doses de hidrazidas que'dimi

nuíram de tamanho e número, porque havia muita resistência

do índio para engolir aqueles três comprimidos, três vezes

ao dia, e ele muitas vezes se negava ou fugia. Com a adoção

desse novo modelo de medicamento e a redução a uma dose dia

ria apenas, segundo informações que tive pelo meu substitu 

to, General Ismarth, o progresso foi enorme. Desejo ainda

ressaltar que a media de duração de cura,no tratamento da tu

berculose de primeira e mesmo de segunda linha, e de 90

dias. O índio fica completamente recuperado dentro desse p~

ríodo. Se V. Exas. desejarem, poderão ir ã FUNAI e la obter

os dados complementares específicos, relatorios, nomes de í~

dios etc. Desejo enfatizar que, dada a inexistência de um a

tendimento medico-assistencial preventivo, tivemos a grande

preocupação de organizar as equipes volantes de saúde e dis

tribuí-las por todos os Postos Indígenas. Reputo esta medi

da responsãvel pela consecução da higidez dos nossos índios,

e a tal ponto que,na missão S. Marcos, por exemp10,hoje tra~s

formada na Reserva de S. Marcos, o Padre qu~ dirigia a Mis

são estava preocupadíssimo com o incremento vegetativo da pe

pulação, devido ã pequena ãrea, que estava jã se tornando s~

perpovoada. Tambem me lembro de outro episõdio em que, 1n

clusive. fui bati cada e passei a pertencer a um clã. ~ fato

ocorreu num dos postos modelos da FUNAI, o Posto Kanela. E~

te posto, bem perto de Barra do Corda, merece uma visita, d!

da ã conservação dos padrões culturais, ã organização dos

clãs e todos os ritos religiosos, inclusive. que eu suportei

no meu batismo. Sou chamado lã Lot Cõ e pertenço ao Clã

Keitch. Este posto tem uma produção excepcional. Há uma o~

ganização de comunidade em todos os seus aspectos, inclusive

escola, que pode ser visitada, a qual tem o meu nome, embora

eu não quisesse que pusessem o meU nome. Mas la estã a Esc~

la Gen. Bandeira de Mello. E todos os habitos e ritos são

perfeitamente conservados. Se V. Exas. desejarem, por aca

so, tenho fotografias aqui deste posto. Este posto, inclusi

ve, apesar disso tudo, possui energia eletrica. E a casa de

farinha por mim projetada. e o padrão de sistemãtica, segun-

do as leis da Economia Política e segundo os padrões de Tal

10r.

Passemos agora ao aspecto educacional, que

foi uma das preocupações da FUNAI. Apropriado ao estãgio

cultural de cada comunidade indígena, buscou o plano educa

cional ministrar ã criança e ao adulto o ensino primario bi

língae. Todo o material escolar distribuído aos alunos e e~

pregados pelos professores destinou-se a essa dupla finalid!

de. Alem disso, foi programada a iniciação e orientação pr~

fissional na Escola Clara Camarão, no Parque Indígena do Ar!

guaia e na Fazenda Guarani, como tambem a instalação de pe

quenas oficinas em vãrios Postos Indígenas. Nesse sentido,

cabe aqui ressaltar os esforços feitos para o ressurgimen

to e aprimoramento do artesanato indígena. Os' bons resulta

dos obtidos com este proced~mento jun.o aos índios Kadiweu ,
c

Karaja, Urubu-Kaapor, Kaiwã, Terena e Fulnyõ podem ser hoje

facilmente constatados pelo número de peças existentes nos

mostruarios das lojas pertencentes ã Artíndia. Este traba 

lho visou esspncia1mente ã preservação do patrimônio cu1tu 

ra1 do índio e das comunidades indígenas, como tambem compr~

vou materialmente que os metodos e processos a~otados foram

certos e adequados. Objetivando esta preparação, formamos

monitores bi11ngaes para educação, saúde, agricultura e pe 

cuãria. Esses projetos buscaram atingir as seguintes ãreas:

Xingu, Xavante, Guajajara, Karajã e Kaingang. A FUNAI ainda

forneceu 71 bolsas de estudo para os lndios jã aculturados e

que desejavam cursar os níveis medio e universitãrio. Assim.

temOS vãrios medicas, agrônomos e engenheiros e ate advoga 

dos, vereadores e pollticos de origem indígena. Para aten -

der a uma população de 18.134 crianças, a FUNAI e eu conse 

guimos 150 escolas, 9 professores, cordenadores de ensino

158 auxiliares de ensino e 90 monitores billn~ues. Alem do

en~ino ministrado ao índio, a FUNAI manteve, no período 70 /

74, sete cursos para formação e aperfeiçoamento de pessoal

especializado, especialmente os medico~ e tecnicos i~digeni~

tas. Formamos 176 tecnicos indigenistas. No museu do ín

dio. tambem se promoveram quat~o cursos de Extensão Universi

tãria sobre Museologia e Etnologia e, em Pernambuco,em 1971,

um Curso de Reciclagem. Quanto ao desenvolvimento de comuni

dades, o conceito moderno do desenvolvimento envolve um com

plpxo de estímulos coordenados que devem ser adequadamente

provocados em qualquer comunidade. Os aspectos de Saúde, E

ducação, Comunicação, Transportes, Atividades Sociais, Agri

cultura, Pecuãria, instalação de pequenas indústrias rurais,

incentivos e aperfeiçoamento do artesanato, têm de ser esti

mulados com oportunidade e adequadamente, segundo os anse10S

e interesses da comunidade indigena, visando sempre especial

mente ã autopromoção do grupo e ao bem-estar individual e c~

letivo. O desenvolvimento harmônico do grupo, com a partici

pação espontãnea de todos os seus componentes, facllita o

surgimento de autenticas lideranças capazes de fortalecer,c!

da vez mais, os liames psicossociais da comunidade indígena,
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to do Patrimõnio Indigena, apresentou o seguinte movimento :

no tri90, soja,milho, castanha, madeira, bovinocultura, para

o rebanho de 10.355 cabeças, inclusive a aquisição ~e 39 re

produtores Nelore e Zebu, de prlmeira linha, adquiridos no ~

çou em 10.377.270,69 cruzeiros. Deste movimento, de acordo

com a legislaçãp em vigor, 10% foram destinados ao dizimo l~

gal, 45% a recursos destinados ao desenvolvimento das comuni

dades que participaram da produção do bem econômico e 45% p~

ra financiamento de projetos. Em 1973, numa ãrea cultiVada

de 5.847 ha, a produção obtida sob orientação do Departamen-

438 mil e 500 cruzeiros e uma despesa de 2 milhões, 65 mil e

500 cruzeiros. Do saldo existente em 1973, de 373 mll, cru

zeiros, recolheu-se ã FUNAI 37 mil e 300 cruzeiros. Para d~

senvolvimento comunitari~, foram empregados 167 mil, 850 cr~

zeiros. Para o Fundo de Refinanciamento, a mesma importan -'

cia. Dos projetos para desenvolvimento comunitãrio nós pre-

mercado de trabalho regional. Quanto ao patrimônio indige 

na, cabe ã FUNAI, por disposição legal gerir o patrimônio,no

sentido de conservã-lo, ampliã-lo e valoriza-lo. Nesse sen

tido foram elaborados e implantados varias projetos especifi

cos com vistas ã valorização sempre crescente das riquezas

naturais existentes nas terras indigenas. O movimento fina~

ceiro, em 1973, entre bens imõveis, môveis e semoventes, or-

e

de

fren-na Serra do Cachimbo. Em decorrência da ação dessas

de acordo com a autorização do Sr. Ministro do Interior

do do Amazonas; Kreen-Akarore, no Estado de Mato Grosso;

ladas, inicialmente, quatro lojas: urna no Aeroporto de Brasl

lia, outra no Galeão, uma em Cuiabã, na sede da DR, e outra

no Museu do Tndio. O movimento financeiro dessa Artindia t~

ve urna receita de 1 milhão e quinhentos mil cruzeiros. Des

pesas com pagamentos aOS índios: um milhão e trezentos mil

cruzeiros. Arrêndamentos: não foram feitos, em 1973, em cu~

primento aO dispositivo legal do Estatuto do Tndio. Partan

to, nenhum arrendamento foi feito. sê permaneceram os fei 

tos anteriormente a 1970, que tinham o praZo de 8 a 10 anos.

Por motivos justificados, quando o prazo era menor, ate a mi

nha saída, estes foram prorrogados por mais um ou dois anos,

então. Em cada caso o Sr. Ministro era consultado. No que

diz respeito ã produção de trigo, soja e arroz, foram implan

tados 16 projetos específicos nessa ãrea, com investtmento

total. sã em equipamentos, de 1 milhão e noventa e seis mil

cruzeiros. Quanto ao apoio e desenvolvimento do extrativis

mo, foram eXecutados 15 projetos: nove referentes ã castanha

do para; 6 concernentes a pinho e madeira de lei, no sul do

Pais. A FUNAI, em apoio ã rodovia Transamazônica. A rodo 

via Transamazônica, projetada e aprovada pelo Governo Fede 

ral, necessariamente -atravessou diversas areas onde viviam

grupos indígenas, nas suas proximidades, ate então isolados.
A fim de proteger os trabalhos de construção das rodovias e

evitar possíveis choques entre indios e trabalhadores, a

FUNAI entrou em ação antecipadamente. Inclusive no dia 4 de

agosto de 1970, eu, pessoalmente, parti de Imperatriz e fui

ate o rio Repartimento, ao norte de Bacabal, para localizar

a presença ou não de tribos ou comunidades indigenas ao lon

do desse itinerarlo, ate atraves do mato mesmo. A FUNAI en

trou logo em ação, lançando, desde logo, 13 equipes, cada u

ma delas constituida por um sertanista, dois auxiliares de

sertanista, um ~uxiliar de enfermagem e um numero variavel

de indios aculturados" interpretes e mateiros. Essas fren 

tes atuaram junto aos seguintes indios: Cinta Larga e Surui,

no Territôrio de Rondônia: Marubo e Waimiri-Atroari, no Esti

Parakanan, Kararaô e Asurini, no Estado do Para. Alêm des

sas equipes de atração, a FUNAI destacou junto a cada firma

empreiteira, a cada batalhão de engenharia de construção

três elementos especializados capazes de orienta-los em qual

quer situação de contato imprevisto com o indio. Para o a

poio logístico, foram constituidas quatro bases de operação:

uma em Pucurui, na ãrea de Pucurui, no Para; outra em Kara 

raô, em Altamira; outra em Itaituba; e a última em Cachimbo,

tes, foram criadas mais três reservas indigenas (Kararaô, P2.

,rakanan e Waimiri/Atroari).

e

na

no

tempo

Houve uma recelta financclra de 2 milhões

Eu tenho aqui as especificações, mas o

vam-se em curso para as seguintes comunidades: Krahõ,

taz, com a percepção de salãrios idênticos ~os vigentes

no anterior.

proporcionando a necessãria energia e capacidade para compe

tir, em igualdade de condições, com a sociedade regional en

volvente. Nas ãreas do Sul, são as mais desenvolvidas, onde

vivem os indios Kaingang - e do Nordeste, onde existem os 1~

dios Potiguaras, Fulmyô, Pankararu, Xikrin, Xukuru e outros,

esses trabalhos estão bastante adiantados. Projetos especl:

ficos para desenvolvimento global, ate o final de 1973, acha

esta correndo.

Craolãndia, em Goiãs; de Urubu-Kaapor, na região do Alto Tu

ri-Gurupi; Karajã, em Sta. Isabel do Morro. O projeto habi

tacional das ãreas do Sul para as comunidades Kaigang e Gua

rani, completou a construção de 1.532 casas, e, ate dezembro

de 1973, haviam sido entregues a essas comunidades 500 unid~

des. Concomitantemente com essas casas, instalou-se ãgua po

tãvel para distribuição domiciliar; construiram-se fossas

septicas e proporcionou-se o suprimento de energia elfrtrica.

Tddos os serviços de alvenaria, carpintaria, olaria e insta

lação foram executados com o aproveitamento de mão-de-obra ~

xistente, lndigena, sob a orientação de um mestre, de capa -

vimos 726 ha para a cultura de subsistência, na 4a., 7a.

9a. Delegacias, com uma despesa de 423 mil e 229 cruzeiros

naQuanto ao Projeto Florestal, de reflorestamento, como jã di~

se a V. Exas., nõs replantamos, de 1971 a 1973, 720 mil mu

das de araucãria lig~iforme. Vamos falar da Artindia. Com a

final idade de reviver, aprimorar o artesanato indigena e ad

quirí-lo diretamente do indio, pelo justQ valor, foram lnsti

Urna area foi interditada (Kreen-Akarore)

zona de influência da Transamazõnica.

Alem disso, foram instalados 11 postos indig~

nas de atração, nas seguintes areas: WaimiriJAtroari - 3 po~

tos.
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res.

terrestres, bem como estudos, pesquisas e coletas de dados,

com o fim de elaborar o projeto de apoio ã construção da ro

dovia.

A FUNAI na perimetral Norte. Quanto ã perim~

tral, com os mesmos objetivos fixados para a proteção da

Transamazônica, a FUNAI realizou reconhecimentos aereos e

passageiros. Sua capa~idade media e para 6 passageiros, fo

ra a tripulação: portanto, 8 pessoas. são aviões de "perna

dura", como dizemos, mas muito firmes, muito seguros. Foi ~

ma otima compra que fizemos.

o SR. RELATOR (Deputado Uba1do Corrêa) - Sr.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Tenho. O problema das certidões decorre sempre de

No perlodo acima, foram instalados 86 postos

rádios transceptores, para a pronta ligação entre PI-DR-Sede

da FUNAI. Além disso, no perlodo de funcionamento das fren

tes da Transamazonica, as frentes de atração também possuí 

ram rádio portãtil.

Foram construídas várias pistas de pouso, com

solo consolidado e comprimento variado entre 500 e 800 m.

Finalmente, para dar urna noção sintética a V.

Exas., de tudo isso que foi realizado, de junho de 1970 a

março de 1974: tínhamos, em 1970, um total no Orçamento, que

"peguei" sõ pela metade, de 12 milhões e 570 mil cruzeiros

Disso so receb~ 6 milhões de cruzeiros. Em 1971, jã conse 

gui 19 mifhões, 908 mil e 700 cruzeiros orçamentãrios; em

1972, 29 milhões e 300 mil cruzeiros; em 1973, 29 milhões. E

deixei para o meu sucessor, para 1974, 39 milhões e 480 mil

cruzeiros. O incremento orçamentário 910bal, no período de

1970/74, foi de 216,94%. Isso, Excelências, o que consegui

realizar durante m~nha gestão na FUNAI. Estou agora ã disp~

sição de V. Exas. para responder a qualquer pergunta.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

uma anãlise, de um estudo e, muitas vezes, de verificação ~

loco, atravês de reconhecimento~ aêreos e terrestres. A ce~

tidão dada não tem forma definitivà, e sempre transitória.

Posso ler um dos exemplares, que diz: "O que recebe a certi

dão se compromete a entrar em entendimento com a FUNAI, na ~

poca da implantação de qualquer projeto na area, e informa~

imediatamente ã Fundação Nacional do !ndio a ocorrência fut~

ra de trãnsito e/ou permanência de silvícolas na área, bem

como, acontecendo essa: eventualidade, aceitar como pac1fica

a interdição oficial com a finalidade de evitar possíveis

conflitos". Ela, em primeiro lugar, não ê definitiv·a. Em s~

gundo lugar, sõ se dã apõs o parecer do Departamento de De

senvolvimento Comunitãrio-DGPC, em conjunção com a • Divisão

- Meus cumprimentos ao General Bandeira de Mello pela manei

ra pormenorizada com que proferiu o seu depoimento e, ao me~

mo tempo, pela sua contabilidade e os seus papeis perfeita 

mente em ordem, que lhe permitiram essa minuciosidade no tr~

to do assunto. Como primeiro inscrito, naturalmente ate pe

las necessidades regimentais, encontra-se o nosso ilustre R~

1ator, Deputado Ubaldo Corrêa, a quem indago se deseja form~

lar questões ao Depoente. (Pausa) Tem a palavra o Deputado

Uba1do Co rrêa .

Presidente, Srs. Deputados, Sr. Depoente, vamos entrar dire

tamente nas perguntas, devido ao adianta~o da hora. Consta~

temente a FUNAI e atacada por haver expedido certidões nega

tlvas sobre ãreas indígenas. O Dr. Queiroz Campos, que foi

_ o primeiro Presidente da FUNAI, deu explicações sobre a cer

tidão que ele expediu. V. Sa. tem alguma coisa mais a acre~

centar?

dos

pe rí odoTransportes e Telecomunicações. No

capacidade para transportar 800 quilos, mais a bagagem

Atê dezembro de 1973 foram efetuados reconhe

cimentos nas zonas de influência da rodovia, habitadas pelos

seguintes grupos indígenas: Marubo e Mayoruna, na Amazônia Q

cidenta1; Uiapii, no Território do Amapá.

Foram realizados dois reconhecimentos: Waiana

e Apa1aí, na area de fronteira com a Guiana Holandesa; Yano

mani, na faixa de fronteira com a Venezuela.

de 1971 a 1973, a FUNAI não possula aviões para atender a e~

sa area imensa, porque o DC-3 que la existia, o celebre

PP-FOI, andava muito mais em manutenção, gastando rios de di

nheiro, do que efetivamente em operação. A Missão Rondon p~

diu o aparelho. Nós o doamos e compramos dois ISLANDER, que

são os aviões que ate hoje estão em plena operação e atende~

do a todas as necessidades. Se não me engano, brevemente um

desses aviões vai prestar serviços a V. Exas., levando - os

nio sei para onde. Mas ouvi falar nisso. São aviões bimot~

res, de asa alta, com motores 1aycomming~ com a potencia de

310 cavalos, cada um, e capazes de aterrissar em campos de

curta extensão e decolar da mesma maneira. Esses aviões têm

V. Exas. devem se lembrar de um, o A1alaô

mas foi Conceição do Abonai, Ka~araõ e Alalaõ - subordinados

ã Base de Kararaô - 2 postos; subordinados ã Base de Pucu

ruí, 2 postos; subordinados ao Parque Indígena Aripuanã 

postos; subordinados ã Base de Cachimbo - 1 posto.

Graças ã atuação programada, oportuna e efi

caz da FUNAI, ate a data do final da minha gestão, nenhuma Q

corrência nefasta foi verificada entre índios e trabalhado

No perlodo de 1971 a 1973, foram adquiridos

2 aviões ISLANDER bimotores; varias embarcações de pequeno e

medio portes; viaturas para os PIs e DRs - jeeps para os po~

tos e Chevrolet-Veraneio para os DRs. Viaturas foram adqui

ridas, inclusive jeeps para os PIs. Não para todos os PIs,

porque não tínhamo& dinheiro para isso, mas para os PIs mais

importantes compramos ~, e Veraneio para aquelas delega

cias que tinham um sistema rodoviãrio principal para li9ação

com os postos, como o Nordeste e a ãrea Sul, a 4a. e a 3a.

Delegacias Regionals.

Foram tambem reformados os iates "URA" e "EM

BE" e embarcações de menor porte, para serviço dos PIs.
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de Terras do Patrimônio Ind1gena e, mais ainda, o Departame~

to de Estudos e Pesquisas. Nesse sentido, essas certidões

muitas vezes são fornecidas e, inclusive, posteriormente são

anuladas. Decorrente de uma determinada instalação ou deco~

rente de um determinado traçado novo para uma reserva lndlg~

na, a certidão e anulada, como jã ocorreu. No Vale do Guap~

re, por exemplo, tivemos duas certidões que foram dadas e d~

pois foram anuladas pelo meu sucessor. Com a retificação da

ãrea, voltaram à atividade e foi fornecida uma nova certi

dão. Tivemos problemas no Vale do Guapore, por exemplo, com

os celebres índios Nambikwaras, que atacaram muito. Nenhuma

certidão expedida por mim caía na ãrea do habitat ind1gera

Apesar de a região ter sido antes habitada por eles, mesmo

assim salram. Os índios Nambikwaras já haviam sofrido vio

lências, desde que assumi a FUNAI. Eles vinham sofrendo de~

de 1968. Nesse sentido, busquei imediatamente determinar ã

reas para construir a reserva dos Nambikwaras. Eles não a

ceitaram as primeiras ãreas definidas. Segundo informações

que tive, recentemente, éles aceitaram as ãreas que circun 

dam o rio Sarare. Tivemos duas certidões, aí, corresponden

tes a ãreas limítrofes, que foram anuladas inicia1me~te e d~

pois então reconfirmadas. Quando eu dei essas certldões, os

índios jã estavam. em transferência para as primeiras dessas

ãreas, atraves do sertanista Fritz Tolsdaf. Ninguem fala

nesse homem, que e um dos sertanistas mais formidãveis que a

FUNAI possuiu. Ele vive metido naquela ãrea do Gua~ore, co

nhece os Nambikwaras como a palma da mão dele e e muito que

rido por eles. Uma vez feito o trabalho pelo Fritz Tolsdaf,

os índios foram lã inspecionar a ãrea,. ficaram na dúvida e

depois não a aceitaram. Então escolheu-se, com trabalhos

posteriores, área mais ao sul, ate que eles aceitaram a ãrea

atual, que envolve o dito rio Sarare, onde tivemos uma das ~

perações mais serias, mais dif1ceis. Lã, quase perdemos um

medico, que passou 6 meses no hospital e que foi salvo gra 

ças ao apoio da FAB, que sempre colaborou enormemente conos

co, e de paraquedistas do Exêrcito, que tiveram de descer na

ãrea, tal a situação de inacessibilidade existente. Foi a

celebre Operação Sarare, feita em 1971. Essa operação foi

toda executada por via aerea e paraquedismo. E um medico

nosso, o Dr. Pimentel - estã vivo, graças a Deus - passou 6

meses no hospital, mas quase morreu por causa da falta de a

tendirr~nto ã comunidade nessa área. Hoje, apôs vistoria po~

menorizada, a presença de índios - eu tomei nota - nas cabe

ceiras do Sar~re jã foi verificada, e a ãre~ jã foi de1imit~

da. E aquelas auas certidões que provavam que não havia 1n

dios, que ali não era o seu~, voltaram a ter valor.

Não sei se respondi ã sua pergunta.

o SR. RELATOR (Deputado Uba1do Correa) - Mui

to obrigado. A FUNAI vem sendo atacada por ter permitido

que a estrada BR-OBO atravessasse o Parque Xingu, dividindo

-o em duas partes. Tem V. Exa. alguma explicação á dar a e~

se respeito?

o SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) Tenho. E tomei nota, ate porque fui muito ataca

do por causa dis,so. O traçado inicial da BR-OSO atingia o

Paralelo 109, um pouco ao sul da Cachoeira von Marcius. A e

quipe de engenharia da SUDECO - essa e~trada foi constru1

da pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste

encontrou enormes dificuldades para prosseguir o trabalho no

traçado dado pelo Plano Rodoviãrio e aprovado pela Preslden

cia da República. Assim e que nos reconhecimentos a SUDECO

definiu um novo traçado, uma retificação. Essa retlficação

atravessoU o Parque do Xingu, na sua parte setentrional. Es

se projeto foi submetido ao Ministro do Interior de então

que o aprovou. A FUNAI não sabe de nada. A primeira infor

mação obtivemos atraves do Diretor do Parque do Xingu, que

nos comunicou que os trabalhos estavam atinginão o Parque do

Xingu, mas estavam em tal situação que nada mais põdia fa

zer. A FUNAI foi o "marido enganado", foi o último a saber

dessa modificação do t~açado, devido às condições tecnicas .

A minha decisão, que submetido ao Ministro do Interior, foi

a seguinte: manter em maos da FUNAI a ãrea setentrional, com

base no art. 198 da Constituição. Essa parte não passou pa

ra a mão de outros, continuou com a FUNAI. Apenas a tr~ves

sia dessa estrada e que nos colocou numa situação difícil. l

mediatamente instalamos um posto de vigilãncia, o Posto Pia

ruçu, para controlar o trãnsito, quando fosse ~eito, na ex ~

tensão de 40 km em ~ue ela atravessava o Parque do Xingu. R~

comandei ao Diretor do Parque que atraísse os grupos indíge

nas - Txukarramãe, que eram em numero de 70, mais ou menos,

exi~tentes nessa ãrea - para a ãrea merfdional do Parque. E

mais ainda: consegui acrescentar na ãrea meridional do Par

que, onde existiam índios, na ãrea do Koluene etc. - e foi!

provado, saiu o decreto - mais 1.270 km. Então, destarte

perdendo praticamente uma ãrea que reverteria ao domínio da

União, ganhei para a FUNAI, especialmente para o Parque do

Xingu, uma ãrea onde existiam realmente índios que estavam

fora do Parque, numa superfície de - se não me falha a memó

ria - 1.270 km. Quanto às certidões negativas, por acaso e

xistentes nessas ultimas ãreas, as do sul, que foram fornecl

das anteriormente ao decreto de 1971, são susceptíveis de r~

cursos, conforme os termos da lei, visando a indenização ao

Estado. Mas, como mostrei a V. Exas., essas certidões não

são ~efinitivas, têm um carãter sempre preventivo. A FUNAI,

ao fornecer essas certidões, tem plena capacidade legal para

anulá-las. Quanto ãquestão da posse de terra, este e um

problema de ãrea jurídica, porque o Estatuto do !ndio estuda

e determina como deve ser realizada esta parte. Não sei se

esclareci perfeitamen~e.

~ SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Qua~

do o Secretãrio do CIMI, Padre Iasi, depôs aqui, nesta CPI ,

acusou V. Exa. de haver obtido autorização para pesquisa no

local denominado ·Chega Tudo·, na irea dos índios Urubu-Xaa

por, no Maranhão, em favor da Mineradora Itapiranga, perten-
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administração de V. Exa. na FUNAI, qual foi o seu relaciona

mento com as missões religiosas?

cenie ao Grupo Badin, do qual V. Exa. passou a fazer parte,

segundo ele revelou, após deixar de ser Presidente ·da FUNAI.

Gostarlamos que V. Exa. esclarecesse esse assunto nesta CPI

Ate agradecerlamos esse esclarecimento.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Pois não. Depois que sal da FUHAI, tiVe convite

esta no'currlcu10 - oara ser Vice-Presidente do Grupo de Mi

neração Badin e Presidente da Mineração Apolo, que trata de

minerio de ferro em Minas Gerais, na área de Gandarela, rlO

acima, a quarenta e poucos quilômetros de Belo Horizonte, e

tambem de Piracema, uma companhia com sede em São Paulo e a

inda sem atividade. Quanto a essa companhia, se ê Itapiran

ga, não estã instalada lã, e eu nunca fui presidente nem cai

sa alguma dela, porque pertenceu aos irmãos Me1horança. No

meu tempo, me criou os maiores problemas, as maiores lutas,

porque ela estava com um projeto de colonização em Aripuanã.

Mas eu compreendo o engano do Padre Iasi, porque essa compa

nhia, que era apenas coligada ao Grupo Badin, chamava-se Ar!

piranga e era dirigida por um engenheiro de nome Jean Glan-

dou. Antes de mais nada, o Estatuto do Indio, no seu art.

43, § 29 , permite a pesquisa de minerais em areas indlge

nas. Diz ele: "Na salvaguarda dos interesses do patrimô

nio indlgena e do bem-estar dos si1vlco1as, a autorização de

pesquisa ou lavra" - no caso da Arapiranga, com a qual eu a~

solutamente nada tinha, tratava-se de pesquisa - "ou lavra

a terceiros, nas posses tribais, estara condicionada a prê 

via entendimento com o órgão de assistência ao lndio ..• " Es

se arroio Chega Tudo, essa área que fica muito fora e bem ao

norte do local por ele referido - inclusive esta limltrofe ,

mais ao norte - não e de área indigena. Poderao v. Exas.co~

su1tar os mapas que trouxe e que estão ã disposição. r uma

reserva biológica do Instituto Brasileiro de Defesa Flores 

tal. Nada tem a ver com a FUNAI. As areas previstas. para a

FUNAI estão muito ao sul. Prevê-se, inclusive, transferên

cia dos Urubu-Kaapor para essa reglão. De modo que contexto

as informações que o Padre Iasi obteve, porque, segundo me

consta, ele nunca andou por lã. O Chega Tuto é um igarape ,

a pesquisa ê permitida por lei, houve entendlmento com a

FUNAI, e, absolutamente, não esta em area lndlgena, e sim n.!!.

ma area de reserva biológica do IBDF. Então, os dados que ~

1e mencionou estão todos completamente errados. E o nome da

companhia não ê Itapiranga; ê Arapiranga. Eu nada tinha

pondi?

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Correa) - Es

tou satisfeito. Gostaria de fazer uma Ultima pergunta. Num

acusada

convênio

convoque

homossex!!.

daquela gente, que ê uma maravilha. Temos tambem

querito desejar saber a outra face da medalha que

dos depolmentos aqui prestados, a FUNAI tambem foi

cas de pederasta, acusado de introduzir praticas

tambem os representantes dessas outras missões, para verifi

car o que fazem, na realidade, por este mundo a fora. Cedem

-nos, inclusive, o avião que uma delas possui. O primeiro

Delegado muito se utilizou dessa hidro-avião para atender a

vãrias comunidades no alto Rio Negro, sem dar um tostão nem

pagar gasolina. A missão sempre nos cedeu o avião. Nessa ~

poca, não possulamos os "Islanders" que possulmos haja. Re~

com o Hospital do Pênfigo Ma1ignus, em Cuiaba, do qual não

se falou. Da chacara-ambulatório, que e nossa, mas que tem

recebido assistência de uma missão não católica, que tem ma~

dado para la laborataristas especializados, tambem ninguem

fala. Ninguem fala do trabalho realizado no Oiapoque, com

os Palikur e Uassahi, onde eu estive e onde ha tambêm repre

sentantes de pastores de missões não catõ1icas. Convem lem

brar que se esta ilustre e douta Comissão Parlamentar de 1n-

de haver permitido que os lndios Kreen-Akarõre, recentemente

contactados,passassem das mãos de experientes sertanistas co

mo 05 irmãos Vil1as Boas e Apoena Meire1es e outros, para as

mãos de um funcionaria da FUNAI, com todas as caracterTsti-

composição da Mesa, em um dos simpósios, onde se vêem o Pa

dre Vicente Cesar e um pastor protestante. Esta o Ismarth ,

estou eu e mais outras pessoas. Aqui estão mais duas foto

grafias dos presentes ao simpõsio. Este foi o primeiro sim

põsio. O segundo foi feito no Rio de Janeiro, por ocasião

'da reunião do Conselho Indigenista, que na epoca funcionava

no Rio de Janeiro. Não trouxe fotografias dele. Esses sim

põsios congregaram todas as missões religiosas, que são em

número de 53: 21 catõlicas e 32 não catõlicas. Esses simpõ

sios tiveram por finalidade coordenar ações de trabalho em

conjunto. Eis a razão pela qual fiz esses dois simpõsios

eu queria trabalhar em conjunto com todas as missões, confoL

me me comprometi, e auxiliei-as muito. Inclusive, pergunto:

na Missão Diamantina, ã qual dei apoio direto, como vão os

trabalhos? Dei a essa missão medicamentos e ajuda financei

ra e nada sei sobre ela. Nunca tive notlcia do prosseguime~

to desses trabalhos. Em compensação, os trabalhos de Porto

Esperança, desse hospital que recomendo a V. Exas. visita

rem, onde existe uma cunicultura, para alimentação dos in

dios que estão em tratamento, uma verdadeira granja, uma be

leza. Não foi citada por ninguem. Ninguem sabe do trabalho

Na

do

O SR. RELATOR (Deputado Uba1do Corrêa) -

ver com essa companhia, porque era apenas uma coligada

grupo.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

trouxe, inclusive, fotografias, que estão ã disposição de V.

Exas., para que as examinem. Uma delas estã aqui. Mostra a

Melo) - Foi muito bom. Realizamos dois simpõsios, um

Rio de Janeiro e outr~ aqui, em Brasília. Por sinal,

no

eu

ais entre aqueles indios. D que V. Exa. diz a respeito des

sa acusação?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Melo) - Digo muita coisa, nobre Deputado. Deixe-me apenas

dar uma busca rapida. Esta aqui. Este e o celebre caso Ca~
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tos. Primeiro, vou ler o que foi apurado realmente: do Hé

lio Rocha Santos nada foi apurado sobre prãticas homossex~

ais,corno tambem o inquerito nada apurou contra o sertanista

Antônlo Campinas; apurou a questão administrativa, desleixo

e outras coisas, mas prãticas homossexuais não, ele e um ho-

19~4, jã no final do meu mandato, mandei imediatamente abrir

um inquérito a respeito. Neste inquérito foram ouvidos: Or

lando Vil, ,s-BoaoS, Apoena Meirelles, João Felisberto Cupu de

Nobar, Kaçu Katsumori, Nilo Nogueira, Raimundo Barbosa Fi

lho, Antônio de Sousa Campinas, o indiciado, Frederick Ber

nard Miriel, Osvaldo de Amare e Ezequias Paulo Heninger Fi

lho, entre outros. Mandei ainda, ~ loco, o antropôlogo He-

fosse homossexual nem que praticasse ou permitisse atos hom~s

sexuais. Eis o que o antropô10go Helio Rocha Santos disse:

"Os indios, ã noite, cavam um buraco, mais ou menos raso, b~

tam dois troncos de palmeira e tacam fogo e eles ficam quei

mando por dentro; juntam-se nesse buraco e agrupam-se um ao

lado do outro, por causa da baixa temperatura noturna". Ve

rificou que muitas vezes um índio jogava a perna no tronco
do outro, mas sem nenhum intuito de homossexualidade, isto e

espontãneo. Alem disso, verificou tambem coisas interessan-

to obrigado, Sr. Presidente.

peçam

Oscar Jerônimo Bandeira deo SR. DEPOENTE

do da FUNAI. Se al~uns de V. Exas. tiverem duvida,

vista desse processo, que tem o nQ 961/74.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Mui-

tretanto, este servidor, por falhas administrativas, foi por

mim punido, transferido e depois dispensado, mas por falhas

administrativas; por questões administrativas ele foi demiti

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Sr. Gene ~

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Cumprimento o ilustre Relator pela percuciência do seu in

terrogatôrio. Tem a palavra o Sr. Deputado Santil1i Sobri 

nho.

ra1 Bandeira de Mello, atualmente nôs não colecionamos as n~

tícias da imprensa da êpoca em que V. Exa. presidia a FUNAI,

mas existe muito na ~emôria. De maneira que V. Exa. não re

leve se ãs vezes a pergunta não for bem posta. Mas quero f~

zer entender o espírito da mesma, apenas. r assim qúe form~

lo algumas perguntas: parece-me que V. Exa. divergia dos Ir

mãos Vil las-Boas na maneira de conduzir os serviços de acul

turação, enfim, de proceder a miscigenação, como se diz, do

índia brasileiro. Tenho a lembrança de mais uma vez ter li

do coisas a respeito de divergências em torno do modo de a

gir. Gostaria de ouvir V. Exa. a respeito.

de

fa-

ele

pinas. Tomando conhecimento da noticia em 3 de janelro

mem casado, pai de ci nco fi 1hos, nada foi apurad9 que

lio Rocha Santos, para que fosse apurada a verdade dos

Mello) - Ante~ de mais nada, sou muito amigo d~ Orlando e

do Clãudio Yillas-Boas, a quem reputo um grande valor como

ordem filosófica do que propriamente de ordem executiva. E~

julgo, continuo julgando e morro nessa presunção de que o í~

dia e um ser humano, filho de Deus e digno, portanto, de to-

tes, como, por exemplo, as mulheres apertarem o seio e esgui

charem o leite no rosto dos companheiros ou de outra pessoa;

os índios - os senhores me desculpem, estou fazendo um depoi

menta tecnico - pegarem no pênis e ficarem batendo no baixo

ventre: e um divertimento deles, qUe para nós constituem a-o

tos que são contra a etica, contra a moral, mas eles não vi-

sertanistas. A divergência que existe entre nôs ê mais de

vem nos nossos padrões. Tive acesso novamente, em tempos das as aberturas que o mundo oferece, porque mais cedo ou

despedido por razões nada abonadoras para ele; sobre a vida

moral desse indivíduo correm tambem as piores informações. "

Na folha 50, desse processo, estã uma declaração da eONDMALE,

datada de 30 de novembro de 1970, dizendo o seguinte: "O Sr.

Antõnio de Souza Campinas trabalhou em nossa empresa por lo~

go período, sempre cumprindo, integralmente, suas obriga

passados, a este inquerito, porque jã me haviam dito coisas

a respeito e verifique·i - inquerito de n9 961/74 - que nas

folhas 83 constava um ofício assinado pelo Padre Antõnio Ia

si Junior, referente a este sertahista, Antônio de Souza Ca~

pinas, em que dizia: "Indiquei fontes, onde a 5a. Delegacia

- quer dizer, Cuiaã - poderia conseguir informações confide~

ciais sobre a pessoa em questão; trata-se da firma CONDMALE,

tão, pergunto: não e melhor, paulatinamente, atraves de téc

nicas, de cuidados, irmos promovendo de motu proorio· essa

evolução, ou deixar que indivíduos que penetram na Amazônia,

mais tarde os contatos com os indivlduos não índios ou comu

nidades envolventes, dado o desenvolvimento do nosso Pals,s!

r~ feito. Poderã demorar um ou doi~ seculos, mas que virã

essa miscigenação virã, eu creio nisso, e dou exemplos paten

tes para V. Exa:: a população do Parã e do Amazonas, qual é

En-os masseteres salientes, pescoço curto, dollcocé'falos.

a composição etnica dela? Ela tem o sangue do negro africa

no? Não. t só portugues? Não. Tem o caboclo. Mas quem ~

ra o caboclo? Não era o índio? Não cci o índlo que SE' acul

turou no decorrer dos secu10s? São dois Estados em que, fa~

zendo-se a anãlise das -características antromofolôgicas, po

de-se ver a linha paliomongolõide definida em cada pessoa

e

foicom sede na cidade de Cuiabã, da qual Antônio Campinas

ções, retirando-se posteriormente da mesma por sua livre

espontânea vontade, nada existindo contra a sua conduta,quer

como homem quer como empregado." Assinado: Cecília Antunes

Exas. podem ver no processo que, das folhas 51 a 54, existem

várias declarações, tnc1usive uma do Departamento Federal de

Segurança Publica, atestando sempre a ôtima conduta do servi

dor Antônio Campinas, sem relatar algum fato desabonador. E~ o SR. DEPUTADO SANTIlLI SOBRINHO - V. Exa.rp.~

contatos? Então, os Vi11as-Boas são de opinlão que se deve

conservar no Parque do Xingu a cultura integral, como estã .

Estou plenamentp de acordo. Mas isso não pode ser uma norma

geral para todo o resto da comunidade indígena. Respondi

sua pergunta?

pri me i roscomo seringueiros e garimpeiros, provoquem esses

V.da Cunha, Procuradora da citada Companhia. Alem disso,
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cimento.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Sim. Tam-

pondeu mas não satisfez na parte em que não compete a V.

bem baseado na memôria de noticias jornalísticas. foi dito.

senão me engano. que V. Exa. prognosticava a extinção total

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Alem des-

não

os inqueritos abertos. inclusive a respeito de apropriação

indébita. etc. E o INCRA também e conhecedor e me áuxiliou

muito nesse sentido. Lutei b~utalmente porque eles eram do

Parana. Curitiba. vendiam lotes a colonos lã. mas não ven

diam. cediam e na demarcação que faziam'apenas cobravam. co

rno eles diziam. prestação de serviço. Isso tudo consta do

processo. t pena que o velho Francisco Meirelles. tambem

meu grande amigo. não estivesse aqui presente para dizer o

quanto nós lutamos e brigamos com esses irmãos Melhorança

com essa Companhia Itaporanga. na área de Riozinho. chegando

ao ponto de penetrar em área ind;ge~a. no Parque do Aripua -

Hobbes. ele pode ficar. Nada o impede. Ele esta assegurado

inclusive pela própria legislação federal.

O SR. DEPUTASO SANTILLI SOBRINHO - Mas não e~

taria assegurado na pratica. na realidade. Na realidade. não

estaria assegurado esse desejo dele.

O SR. DEPOENTE ( Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - t o que esta previsto. Essa extinção. ao contra 

rio. muito me honro. porque sou indio e na minha família.Ba~

deira de Mello. que veio há séculos para o Brasil. eu tenho

sangue de indio nas veias. Eu já li que tenho. E pertenço

ao grupo Kanela. Entao. não podia. absolutamente. propugnar

essa extinção. E esse batismo. convem dizer. e uma coisa e~

cepcional. Até agora parece que fui eu o único batizado ne~

se sentido. numa cerimônia que e uma maravilha. t uma ceri

mõn~a que durà Z4' horas. _Sou eu o único batizado. Então

não posso propugnar absolutamente pela extinção do indio.

.0 SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Seria tra

ir a raça. então. Parece que V. Exa. também teria dito que

jamais teve problema com as empresas colonizadoras nas re 

giões indígenas.

O SR. DEPOENTE (Oscar jerônimo Bandeira de

Mello) - Tive com os irmãos Melhorança. Os inqueritos es

tão abertos. Policia Federal acionada. V. Exa. pode ver

irmãosExa .• mas aos irmãos Villas-Boas. Parece-me que os

O ~R. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Mas essa. ilustre e nobre Deputado. e a coisa mais

absurda que se podia dizer. "Disseram. sim. que eu propunha

a extinção em 20 anos.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Eu não di~

Villas-Boas esposam ponto de vista semelhante ao que V.Exa.

está dizendo: favorável ã miscigenação lenta. gradual; pro 

gressiva. tendo como base a prôpria cultura indígena. que

não deve ser violentado pela nossa cultura. Agora. com ref~

rência ao Parque Xingu. tenho a impressão de que o ponto de

vista de V. Exa. e dos irmãos Villas-Boas não diferem muito.

o SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Não havia divergência. Houve divergência inicial

mente em questão administrativa. porque anteriormente ã mi

nha gestão o Parque do Xingu era autônomo e não era possi

vel. num organ\smo que reenstruturei completamente. inte

gralmente. em todos os seus quadros administrativos e tecni

coso manter uma unidade autônoma. Essa foi uma das divergê~

cias que tivemos. Outra também que ele acabou concordando ~

ra ~ questão das visitas estranhas aos Parques. em qualquer

posto indígena. t o turismo que fazem. A isso sempre me o

pus. V. Exa. pode ver 'inúmeras portarias proibindo termina~

temente a questão de turismo em qUalq~r Parque. em qualquer

área indígena. apenas permitindo a antropôlogos. etnôlogos e

sociôlogos. apôs o estudo e a anãlise do plano de pesquisa

que pretendem fazer e depois de tomarem uma serie de vaci

nas; aí eles teriam permissão para atingir e fazer o estudo

em determinada localidade indigena. Respondi ã sua dúvida?

do índio do Brasil em 20 anos. Naturalmente. repito. basea

do em notícias de jornais. que V. Exa. deve ter tomado conh~

se que V. Exa. propôs. mas que propugnara.

.0 SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Ora. a coisa mais absurda que ha ê propugnar uma

coisa desse jaez. porque alem de ser anticristão. seria qua

se que um genocidio •.•

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Permite-me

V. Exa.? Acho que não fui preciso. V. Exa. previa a extin

ção.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira, de

Mello) - Desde a minha primeira diretriz. nobre Deputado

eu propus. como li. está escrito. a aculturação e depois a

integração. porque essa integração far-se-ã. acabei de dizer.

dentro de um ou dois séculos gradualmente. progressivamente.

lentamente e de motu proprio. porque. se o índio quiser fi

car, na minha opin~ão. naquele status do homem natural de

ses irmãos Malhorança. era comum atritos com as empresas. ou

coisa rara?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Não. dada a minha educação. eu não tinha atritos

com empresas; apenas quando elas não possuíam razão eu nega

va de pronto. mandava estudar o pedido e se havia possibili

dade. eu dava. senão. não dava. Nos meus quarenta anos de

vida militar. nobre Deputado. nunca transigi na minha ética

e na minha moral. Agora. depois de velho. com 67 anos. e
que não iria alterar esse meu padrão de conduta. Hã a deli

cadeza. V. Exa. pode perfeitamente negar uma pretensão de

qualquer empresa com delicadeza. dizer-que não e possivel e'

lançar mão logo dos textos legais. porque a maioria dessas

leis e do Estatuto do Indio, bem sabe V. Exa •• foram feitos

na minha gestão. Considaro minha glória mãxima. em que pese

as críticas - parece que existem criticas ao Estatuto do ln-
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de ver.

nôs davãmos aos índios jã aculturados casas de farinha, in -

o SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Nesse Con

gresso Interamericano, a que V. Exa. se refere, realizado a-

qui em Brasil i a .•.

O SR. DEPOENTE (Oscar. Jerônimo Bandeira de

Mello) - Foi no Itamaraty, ate.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - ..• parece

que houve desentendimento, especialmente com representan

tes do Mexico; 80 cientistas, entre eles muitos antropôlo

gos, protestaram contra a orientação que a FUNAI dava ã polI

tica indigenista pelo fato de ter ela, diziam eles, se tran~

formado numa empresa comercial. O que V. Exa. poderia fizer

a respeito?

V•

de

o SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Veja,
•

o SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira

ta reunião foi muito boa. Permite que as partes esclareçam

ã opinião publica, como acontece neste instante, que devido

a um equivoco, ficou, para quem leu a notícia e não leu, na

turalmente, ta~vez, em outro numero, outro esclarecimentq

com aquela impressão.

rou-se e interpelou-me sobre o assunto sobre o qual eu, a1n

da, ia falar. Eu me voltei e disse: "V~ci esti apta e muito

boa e posso indicar o seu nome para o SNI". Mas não no in 

tuito de denuncii-la como contraventora ao SNI, e, sim, para

trabalhar no SNI como um ôtimo agente de informações. Ela s!

be disso. Ela, ou seja, o jornalista.

o SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Esse mesmo jornalista fez inumeras vi~gens comigo e

verificou, de~ visu, todas as dificuldades por que

nôs atravessamos. foi ate o Oiapoque comigo, numa v1agem pe

rigosa, extenuante, e, quando voltamos para Belem do Pari

quase que éramos farrapos hUmanos.

Mello) - Não, não foi assim que se passou. Esse jornalista

é meu amigo hoje, e eu simpatizo com ele e parece que ele co

migo tambem. Não foi assim. Expressei, dado o adiantamento

de noticias que eu, ainda, ia dar, num press release, ela vi.

Exa. como e bom esse contato pessoal entre autoridades '"

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Perdoe-me interrompê-lo.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Pois não.

te. Sr. General, teria V. Exa., numa ocasião paútado o jor

nal "O Estado de S.Paulo", como inimigo da FUNAI? ...

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Pelo amor de Deus ~ ...

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Segundo p~

blicação do jornal "O Estado de S.Paulo", de 11/10/73?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Como inimigo da FUNAI?

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Teria V.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Verba vobis, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Exatamen -

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Então, es-

Exa. classificado o jornal "O Estado de S.Paulo" como inimi-

go da FUNAI?

pa-

PorqueFUNAI era uma grande empresa. Era empresa por quê?

centivivamos a cultura da mandioca, do milho, segundo

dio - elaborado na sua estrutura pelo eminen~e Professor Te

mistocles Cavalcanti. Sou um zero perante ele em materia de

Direito, de modo que essa foi para mim, na fUNAI, a maior

glória. Alem dessa houve outra: foi o Congresso Indigenista.

Interamericano, ao qual compareceram mais de 30 nações, aqui

em Brasilia. Não sei se V. Exa. se recorda disto. Esses fQ

ram os meus dois grandes exitos, digamos assim, no meu modo

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Não foi bem assim, mas era a linha de conduta, que

eles não compreendiam, que nôs estãvamos adotando para os

nossos indios arredios. Sabe V. Exa. perfeitamente que' 90%

da população mexicana e Maia-quichua, Astecas e Poltecas; PQ

rem, são indios de alta cultura e alto desenvolvimento. Ap~

sar disso, eu posso dizer que eles têm problemas serios' li

com as comunidades indigenas e nôs não temo~. Quando eles!

preciaram a questão da rentabilidade de projetos comunitã

rios, dos projetos do patrimônip indigena, que não fui eu

que os criei, eu os ampliei e melhorei, é mais ainda o com 

portamento que temos com os índios arreaios; naturalmente e

les não podiam ter contato com eles. Então acharam que a

drôes modernos para melhor rendimento de tudo isso. E houve
uma senryora, cujo nome não me recordo, que foi a máior deba-

tedora nesse assuntO, mais, creio eu, por razões ideológicas

do que propriamente por razões antropológicas e etnológicas.

Esta e a minha impressão. Ela fez parte des~e grupo e o jO!

nal justamente noticiou esse comporta~ento, porque inclusive

ela deu entrevista, foi a unica que deu entrevista especial

o

ã imprensa.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO -"O Estado

de 5.Paulo", em 27/8/72, noticiou que V. Exa. chegou a amea

çar jornalistas e indicar seu nome ao SHI. Houve esse fato?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Poderia repetir, por favor?

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Eu repito.

Chegou V. E~a. a ameaçar um jornalista, indicando seu nome

ao 5NI, por problemas de noticias, com referência às suas a

tividades?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Absolutamente. A imprensa é livre, diz o que quer,

o que pensa, e eu nunca me opus a que eles publicassem

que bem entendessem, a ponto que, agora estou esclarecen

do ao Sr. Deputado, a essa pessoa pode ser consultada a res-

Pllito. Dou plena liberdade a V. Exa •• Mas inimigo da FUNAI,

eu nunca poderia dizer isso, porque qualquer jornal, atraves

dos seus editores, ou do~ desk, muitas vezes, deturpa nQ

ticias. Como homem publico, eu nunca poderia dizer uma coi-

sa dessas.
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O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Sr. Gene-

naturalmente. Eles vão pesquisar, documentar, com interesse

corda com a técnica adotada, mas causa um trauma psicológico

no indio.

grandemente, essa verba, para impedir esses contatos perni 

ciosos, que estão exterminando, tão rapidamente, o lndio br~

síleiro?

dificuldadescientifico, e nós sabemos, muitas vezes, das

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello} - Bem, nobre Deputado, não estou em condições de res

ponder a essa indagação, mas propugnei, sistematicamente,por

um aumento do orçamento, a fim de poder atender a todos es

ses objetivos. Houve uma luta insana. Eu aumentei de 6 mi

lhões para 40. E deixei para a administração substituta. A-

~gora, hã necessidade de um maior desenvolvimento desse õr

gão, que e eminentemente assistencial. que não produz rendi

mento. Ao contrário, ê absorvedor de despesas de ca~ital

Mas não estou em condições, sinceramente, de responder a es

sa pergunta.

que encontram. Eu não vejo por que não devam ser acolhidos,

mesmo que pesem divergências de ordem filosõfi~as a respeito

do indio. Por que existe essa dificuldade?

O SR. DEPUtADO SANTILLI SOBRINHO- Quanto ã

primeira parte da pergunta, cria-se dificuldade aos antropó

logos, aos estudiosos que vão entrar em contato com os in

dias, mesmo que divergindo de alguns pontos de vista filosó

ficos. Esses estudiosos que vão pesquisar não vão pregar

junto ao indio nada que venha 5ubverter o problema da FUNAI,

ral, mas por que esse cuidado extremo de, às vezes, dificul

tar o contato de missionãrios, antropólogos, estudiosos do

assunto com os indios, devido a possiveis divergências filo

sóficas? O que significaria esse contato. com essas peque 

nas divergências, tendo em vista as inúmeras vezes que se

dão, diariamente, com empresãrios. ou peões de empresãrios ,

em condições muito piores e com objetivos, de uma parte, não

de Qeneficiar a outra, pelo contrãrio, com objetivos de pr~

judicar a parte indigena? Se é tão grave a ponto de dificul

tar o contato desses especialistas que dedicam suas vidas ao

problema indigena, por pequenas divergências, ou, mais do

que pequenas divergências, por que o Governo não ê ma15 rig~

roso e não aumenta, grandemente, os meios, para possibilitar

ou diminuir ao mTnimo esses contatos dos exploradores e col~

nizadores e mesmo exploradores imobiliãrios que entram em

contacto, constantemente, com os Tndios, em condições, como

falei, de interesses contrãrios aos indios? Comparando o or

çamento da FUNAI ao que eu vi esses dias, do Estado de São

Paulo, destinando 570 milhões de cruzeiros ã Secretaria de

Turismo do Estado de São Paulo, como pode a FUNAI ter vinte

e poucos milhões de cruzeiros apenas?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerõnimo Bandeira de

Mello) - Vinte e três milhões de cruzeiros.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Eu pergun

to, falta pressão, ou por que razão o Governo não aumenta

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Esses indi

viduos.antropólogos, imprensa. pensavam de maneira diferen -

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Nunca houve. Ao contrãrio. posso esclarecer a V.

Exa. que mandei ao Sr. Mesquita os projetos, os planos e as

diretrizes, para que ele tomasse conhecimento deles. e foram

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Primeiro, questão de ordem filosófica, como eu jã

disse e volto a repetir. Creio que o indio merece ser trat~

do como ente humano e. portanto, merecedor de todos os nos

sos esforços. no sentido da sua evolução, respeitada os pa

drões culturais.

o SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - O interes-

te?

se da pergunta ê,justamente, saber se V. Exa. acha que a 11

nha defendida por um órgão qualquer, ainda mais um órgão re~

peitivel como "O Estado de S.Paulo", teria diferença com

linha adotada por V. Exa. ou pela FUNAI ou quem quer que se

ja. Então, dai, poderia gerar um debate doutrinirio ares 

peito. De maneira que não hã essa divergência, a po~to de

V. Exa. ter classificado o jornal como inimigo da FUNAI. S~

ria algo mais do que refutar uma noticia errada, porque se

ria um jornal que tinha uma linha doutriniria a respeito do

problema, contrariando, naturalmente, a linha da FUNAI. Não

hã isso, então?

entregues pessoalmente por mim. Era o que eu ia fazer no i

nicio de cada ano. Agora, que a opinião de "O Estado de S.

Paulo· não fosse igual a minha, eu respeito, porque senão h~

veria um bando de carneiros. Cada um tem sua opinião. pro 

nuncia, expande, divulga aquilo que pensa.

O SR. DEPUTAOO SANTILLI SOBRINHO - As consta~

tes divergências que V. Exa. teve com a imprensa,.antropólo

gos. sertanistas e com missionãrios - e jã, parcialmente

V. Exa. respondeu ao Deputado que me antecedeu - eram muito

estranhas a todos nós, porque parece que são pessoas, entid~

des que mais se interessam pelo indio ou ate que dedicam a

vida toda a esse problema. Es~as divergências constaDtes.d~

rante a sua gestão. eram mais em razão do quê?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Uns desejavam que o indio ficasse no~~ a

tual. Não admitiam a evolução. Outros a apoiavam. Essas

divergências eram mais de ordem. digamos assim, t€cnico-fil~

soficas. no sentido de conservar o indio ad perpetum. Eu não

creio que se possa conservar o indio ad perpetum no status

em que ele estã. porque. mais dia menos dia. daqui a cinqae~

ta. cem anos, ele toma rã contato com a civilização. E digo

mais ao Sr. Deputado: mesmo ate com a presença da FUNAI,qua~

do o tecnico indigenista ou o sertanista toma contato com u

ma tribo isolada. psicologicamente. as caracteristicas do

sertanista. o seu modo de vestir. que e o nosso. ji causa um

trauma psicológico no indio. Ele e um homem diferente. que

esti ~uscando contato com ele. de forma amigãvel sim, de a-
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o SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Contraditôrio ao inicio da minha exposição a V.

o SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

sistemãtica. E possocitar exemplos. Vamos considerar o P01.

to Gorotire que eu visitei, onde não se usava enxada e, sim,

Exas., que continuo esposando ... Disse e repito aqul: a a

culturação do indio deve ser l~nta, progressiva, gradativa e

motu proprio, sem quebra dos seus padrões culturais.

na

esta

D SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Mas,

Mello) - No que me diz respeito, eu sempre obedeci a

prãtica, parece-me que não estã acontecendo isto. Ela estã

sendo atropelada pelo desenvolvimento. Haveria ai um choque

das concepções da FUNAI com a nossa realidade desenvolvimen

tista?

MelTo) - Eu não sei explicar a V. Exa. porque eles dizem "di

ficuldades", porque nôs abrimos todas as portas, desde que o

plano de pesquisa seja aprovado, inclusive, pelo Conselho in

digenista da FUNAI. Eles têm plena liberdade, desde que

não firam as normas, os tabus da comunidade, pira fazer seus

estudos. Agora, não hã dificuldades por parte da FUNAI, pa

ra dar o mãximo de assistência ã comunidade, porque é preci

so, primeiro, frisar um aspecto interessante: eles não tomam

contato, nem fazem parte - e nunca fizeram - com tribos arr~

dias, porque a unica experiéncia que foi feita, deu um péssi

mo resultado. Aconteceu com o Paul Lambert, que quando apo~

tou a máquina fotogrãfica para os indios, levou uma prancha

da de lança no rosto, e o Gilberto, que hoje estã morto, foi

obrlgado a retirar às pressas o Paul Lambert, porque senão aquele sistema de pedra lascada para fazer a escoriação no

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Eu acho

de ter inspecionado e visitado quase todos os Postos Indíge

nas. Apenas os Postos de Bodoquena eu não pude visitar. I~

10 minutos, com um tempo completamente fechado, a transposi

ção da serra. No fim de 10 minutos, eu tive receio, porque

eu estava sem visibilidade nenhuma e não conhecia o contorno

que isso não ê aceleração. O que me parece é que esse dese~

volvimentismo do Governo - e que a FUNA! não tem nada com i~

to. porque não ê da sua autoridade - impede que se faça essa

evolução lenta da aculturação do indio. porque ele é extermi

nado antes que ela se realize. As frentes pioneiras do de -

gabo

mesmo

duranteclusive, eu mesmo, no comando da aeronave, forcei,

mento lento foi executado dessa maneira, porque eu me

solo para plantar ~que comer. Então, determinei ao chefe

do Posto de então que fizesse uma cultura também de mandioca

e milho numa pequena ãrea, porém fazendo-a com a enxada, a

brindo as covas como deviam ser feitas. A produção do chefe

do Posto foi muito maior do que a do indio. Então, o indio

foi lã perguntar: "mas por que é que você tem mais milho e

mais mandioca do que eu?" Então o chefe do Posto disse:"po~

que eu fiz assim, assim, assim ... " "Ah, eu também quero is

so: "Sem duvida, eu vou arranjar para voci." Deu a enxada e

foi ensinar ao indio como é que devia fazer. Ele abandonou

a pedra lascada e passou a usar a enxada. Da enxada ele vai

-se aprimorando lentamente, motu~. V. Exa. acha que

isso i aceleração?

senvolvimentismo estão exterminando 05 indios antes

que eles absorvam lentamente esse aprendizado para se inte 

grarem ã nossa civilização. De maneira que estou de acor

do com a maneir~ de tratar o indio e incorporã-lo ã nossa ci

vilização. Mas antes disso - repito - me parece que ele es

tã sendo destruido.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Meu nobre Deputado, eu agora estou hã 4 anos fora

da FUNAI e não estou em condições de avaliar dados que pos :

sam justificar e explicar essa questão a V. Exa. Mas, dUra~

te todo o meu tempo. o problema de motivação e de desenvolvi

que os nossos indios tem um sistema muito superior. Satisfiz

a sua pergunta?

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Estou sa-

tisfeito. Uma ultima pergunta. Eu verifiquei e até exter

nei que não via m~ita diferença na maneira como V. Exa. ex

pôs as suas concepções filosóficas, em relação ao ~ratamento

do indio, entre V. Exa. e os irmãos Vlllas-Boas. No entan

to, na revista "V1São", de 10/02/75, Orlando Villas-Boas di~

Se o seguinte: "Posso dizer, sem susto algum, que o General

Bandeira de Mello implantou o proces?o mais eficaz e rãpido

de extinção do indio brasileiro". Eu gostaria de ouvi~lo a

respeito.

05 indios acabariam com ele. De modo que nunca mais permiti

que pessoas que não integrassem a equipe de atração partici

passem dela, justamente para o respeito não sô ao indio, co

mo ã técnica que o sertanista possui para promover essa atr~

ção .• Agora, as outras visitas que ele tem feito aos outros

postos Meus Senhores, eu tenho visto - eu conheço quase

todo o Brasil - no Amazonas, na margem dos igapôs, igara

pés e rios, tenho visto habitações e um sistema de vida em

O SR. DEPUTADO SANT!LLI SOBRINHO - Complemen

tando, eu entendi - e acho que foi entendido por quem leu 

nesta afirmativa do Orlando Villas-Boas. que V. Exa. tivesse

a intenção de exterminar o indio, é claro. Jamais ele iria

dizer isso e jamais seria concebível uma coisa desta. Mas

quem sabe ele acha que V. Exa. é favorável a uma maneira de

colonização, de povoamento, de desenvolvimento talvez rãpi 

do.demais, a ponto de resultar na extinção mais rãpida do ín

1io. Eu interpreto assim o espírito da afirmativa dele.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Isso é a opinião dele. Se ele acha isso, vamos ver

se isso é verdade. O futuro dirão Tenho a impressão de que

com o aumento dehigidez da população indigena, com a sua ca

pacidade aumentada, com a educação proporcionada aos indios

jã em desenvolvimento de cultura, isso não acontecerão Em to

do caso, é perfeitamente
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da serra. Ar então eu vol tei. Mas i ncenti vei todos os de-

festas rituais foram eonservadas. Ocorreu com os Mawes, por

mais postos que eu visitei e, mais ainda, como lhe disse,bui

o SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Sr. Presi-

muitopressão de luxo. -Pode-se ver que as construções são

do injeção. Esta a casa com apartamentos, o que dã uma im -

ma sala onde comer; um quarto onde dormir, e mais 2 ou 3

quartos, não me lembro, para o pessoal que vã para lã, para

a equipe volante de saúde, para fazer o seu trabalho, senão,

onde iriam ficar alojados? Estão ar as fotografias, inclusi

ve de enfermaria e do Posto de Saúde, com uma velha toman

modestas, funcionais. r o que se pode fazer direito e a bai

xo custo, porque a1 se faz o trabalho do mutirão, todo mundo

colabora tambêm. Respondi a pergunta de V. Exa.?

a SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Sim. Dividi

a pergunta em 3 itens, que dizem respeito ã atuação da FUNAI

exatamente no campo das construções em aldeias. Nessa mesma

not1cia a imprensa comentava a construção de outra sede, qU!

lificada como grandiosa em Atalaia do Norte, na fronteira do

Peru, sendo que as pedras para a construção tinham sido tra~s

portadas de Manaus. ! verdadeira?

QSR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Bem, isso não ê do meu tempo, porque não construi A
talaia do Norte.

em

aquelasquei conservar todos os padrões culturais. Todas

toda a parte cultural, todos os seus ritos. Agora, isso não

impede que V. Exa. leve os remédios necessãrios, ou promova,

como eu fiz, o serViço de tuberculose em alta escala, a coni

tituição de unidades padrão de medicamentos, tudo isso tendo

em vista a sobr~vivencia do indio. Porque V. Exa. não houve

mais falar em gripe ou em sarampo exterminando grupos e gru

pos indigenas. Isso, eu tenho lido na imprensa, acabou. Ei

sa parte não existe mais. Isso foi em decorrência de quê

De medicina preventiva.

exemplo, que são grandes produtores de guaranã. Hoje nós é

que usamos o ~uaranã, que e ind'gena. Eu tomei junto com e

les o tire, se não me engano, que ê uma massa de guaranã com

a ãgua do rio que percorre todo o mundo. ~ uma cerimônia e

eu a conservei. As cerimônias dos Palikur tambêm eu presen-

ciei e busquei respeitã-las sempre, como se 1ndio fosse

dente, estou satisfeito com os esclarecimentos. Meus agrad~

cimentos ao nobre depoente.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - E a de Itai-

tuba?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Não. Eu tenho fotografias aqui, que submeto a V.

deira de Mello, hã tempos a imprensa noticiou a construção

de uma casa com apartamentos na aldeia do Ponto, do indio K~

nela, nas proxiMidades da Barra do Corda, onde, segundo in 

formação tambem da imprensa, o chefe ind1gena Pedro Gregório

dizia que ali se reuniam os grandes da FUNAI. Esta informa-

O SR. PRESIDENTE(Oeputado Israel Dias-Novaes)

- Cumprimento o Deputado Santilli Sobrinho pela maneira pela

qual formulou as suas indagações. Tem a palavra o próximo

inscrito, que e o Vice-Presidente desta Comissão, o ilustre

Deputado Lauro Rodrigues.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - General Ban-

FUNAI. r verdadeira a informação da imprensa?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Não; absolutamente. Não tenho de cor o valor ,do

custo. Isso foi feito com verbas, não da FUNAI, nobre Oepu

tado, e, sim, do Plano de Integração Nacional, que destinava

uma quota-parte para a construção de bases. E, dentro desse

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - A de Itaitaba é do'meu tempo e era a base de opera

ções. Hã outra caracter1stica, nobre Deputado: era base de

operações. Na situação em que estãvamos, ela serviu para

hospedar Ministros que iam ver justamente a Transamazônica ,

mas o custo de construção por metro quadrado, não me lembro

mais, foi baixissimo.

o SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - A imprensa

da epoca dizia que a construção de Itaituba teria alcançado

o valor de 1 milhão de cruzeiros.

dacom o minguado orçamento de 23 milhõesção contrasta

Exa .. Eu não sabia disso, porque, quando eu me referi que orçamento, não com o dinheiro do 1ndio, não com o dinheiro

Posto, porque, é natural, ele tem que viver; tem que ter u-

lhas. Esses são os apartamentos. Foram quartos com banhei

ro, sem ter fossa, porque toda essa comunidade jã possui fo~

sa séptica. E eu tenho a minha cabana, no meio da aldeia

que é do tipo circular. Eu não dormia na sede do Posto. Eu

dormia na minha cabana lã, onde também hã a fosse séptica.V.

sou rndio Kanela •. , Pedro Gregõrio ê até meu amigo. Eu t~

nho aqui fotografias não sõ desses postos, como de outros,na

ultima inspeção que eu fiz no Maranhão. Aqui um tipo de ca

sa e apartamento a que V. Exa. se refere, que eu submeto a

V. Exa. Pode ver nessas fotografias com a explicação embai

xo. Porque eles são jã aculturados. Esta se refere ao que

Hã outras f2.

da FUNAI, e que foi construida essa base, 'e que foi remodel.!

da a base de Kararaô, que estava caindo aos pedaços e que

nesse tempo pertencia ã FUNAI. Eu, num golpe administrati 

vo, transferi justamente para o Plano de Integração Nacio

nal. V. Exa. sabe bem que a lei nos faculta isso. ~ uma a

ção legal. E reformei completamente essa base, como também

a de Pucurui. Cheguei lã, talvez no dia 6 de agosto, e essa

base estava caindo aos pedaços., jã tinham ate desativado o

posto. Lã não havia quase o que comer. Havia um quarto de

veado, que uma velha iodia defumara, estava dependurado e u

ma gamela de feijão; havia uma colher; não havia pratos. En
tão, nesta gamela, nós, com facão, tirãvamos a carne de vea

do e comiamos com uma colher, que passava de boca em boca, o

feijão que estava quente. Hoje, infelizmente, essa base vai

doExa. encontra a farmãcia, a enfermaria, a casa do chefe

eu lhe disse que eu fiz, inclusive o plano
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e o regulamento do DAC. a aeronaVe teria de mudar de prefi -

através da Cruz Vermelha desse pa1s. Õ Almirante Bouclair ,

que ,nessa epoca, era o presidente da Cruz Vermelha Brasllei~

ra, participou desse inlcio. desse esboço, que chegou ate a

piloto brasileiro. Eles se negaram terminantemente a fazer

isso porque haviam feito contrato com um piloto estrangei

ro e queriam que esse piloto pilotasse a aeronave. Esse foi

o· primeiro entrave. O segundo e que eles escolheram a re-

1971, se não me engano, com a presença dos vãrios represen 

tantes de pa1ses que integravam a comissão internacional, a

comissão diretora - naquela epoca. o Príncipe-consorte da H~

landa era membro principal da diretoria e um oficial das FOL

ças Armadas norueguesas, na reserva, era secretãrio-geral

fiz a exposição, mostrei as ãreas da Amazônia e perguntei,e~

tão. qual delas eles escolheriam para dar essas assistência.

Nessa exposição, inclusive, jã levãvamos o tipo de embarca 

ção-ambu1atôrio que seria mais adequado, a proposição da co~

pra de um avião Islander do nosso tipo que jã tinha prova-

do sua capacidade - a sede em Manaus e a ãrea que eles dese

jassem tomar a seu cargo. dentro do plano de saúde da FUNAI.

Minha exposição foi aprovada e no ano seguinte. em nova reu

nião em Genebra. foi exposta inclusive a parte orçamentãrid,

de que eles fazem uma questão brutal. Eles chegaram a adqui

rir o avião Islander e chegaram a tomar contacto com firmas

alemãs para construção das lanchas-ambulatório. Aí entrou ~

ma questão muito interessante: eles transportaram o avião

que veio da Suíça para o Brasil. mas, segundO as nossas leis

Não

em

por

foi

xo. em primeiro lugar, depois. sô poderia ser pilotada

tomar forma atraves de contac~os iniciais. A Amazônia

dividida em 7 ãreas, digamos assim, medico-sanitãrias.

tenho aqui o esboço. Na exposição que fiz em Genebra.

ser inundada pela represa de Pucur~l. Mas é uma pena, por

que se houve reconstrução, toda ela em madeira, mas funcio 

nal, completa, para atender a todos os requisitos de uma ba

se, inclusive com enfermaria, com alojamento do pessoal das

equipes de atração que voltavam e tratamento com medico. E~

sa base de Pucurul era uma beleza. Foi chefiada durante mui

to tempo pelo Coronel Clodomiro Blaise, que fez a sua recon~

trução no km 83, da antiga estrada de ferro Tocantins.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - General, o

"Diãrio de Brasl1ia", de 28 de março de 7~. divulga uma notI.

cia que informava que em 1970 a Cruz Vermelha Internacio

na1 encaminhara ã FUNAI um re1atôrio contando a vida dos 1n

dios Nambikwara e considerando-a uma vergonha, não sõ para o

Brasil, mas para a Humanidade. O médico sueco Ackerring,mem

bro da expedição, assim considerou: vergonhoso para o Brasil

e para a Humanidade. Que fez a FUNAI para salvar esses ln

dios?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Foi justamente, nobre Deputado, a ação do Pristof 

dof e a ação Sararê, que eu relatei ainda hã pouco, para sal

var os indios Nambikwara, que comiam ate barata. Estavam

num estado de pauperismo brutal, porque aí havia toda a sor

te de dificuldade de operaçôes. Essa operação foi o tipo d2
operação combinada: FAB, paraquedistas do Exercito e FUNAI .

E nôs devemos muito ã FAB e ao Exercito esse apoio que temos

tido. Não fora o Brigadeiro Camarão. na Base de Be1em, dar

-nos apoio. com aqueles Catalinas e ate ele mesmo pilotan

do o avião, não terlamos dado a assistência que consegui

mos dar a toda aquela ãrea, inclusive àqueles grupos indíge

nas do Trombetas e outras. Devemos muito ao Exercito e à A~

ronãutica. ~ Marinha infelizmente não, porque os índiOS

nunca vivem sobre ãgua, estão sempre na parte interna, mas gião do Baixo Amazonas para ficar a seu cargo. Muito bem.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - O "Jornal do

um conto aumenta um ponto. Conseguimos estabelecer convênio

Brasil" no dia 25 de julho de 1973 tambim noticiou que duran

essas duas Forças Armadas nos deram apoio - e lanço aqui. de

público, meu grato reconhecimento pelo apoio que sempre nos

deram.

Al surgiu outro entrave entre eles e as firmas construto

ras dos barcos. Chegaram a alugar uma casa, tiveram repre 

sentante, tiveram dois ou três funcionãrios lã em Manaus. A
charam caríssimo o aluguel em Manaus, mas o que poderíamos

fazer, se tudo era por conta deles? Em suma, quando eu sal

da FUNAI havia uma proposta nossa para qu P eles tornassem a

rever o orçam-nto em termos atualizados e concordassem em

que o avião poderia voar em território brasileiro, parti cu 

larmente em ãreas de segurança. com piloto estrangeiro. Eles

não resolveram a situªção ate a minha salda. Por duas vezes

estive lã. como lhes disse. o Ackerring esteve presente. re
conheceu, porque eu levei um sistema de audio-visua1 mostra~

do. realmente. inclusive as ãreas que ele foi visitar. O Ac

kerring estava acostumado com lndios mexicanos. indios peru~

nos. Incaicos, Quichuas etc. e o indio brasileiro, nas planI.

cies de Leste, apresentam padrões de cultura completam~n

te diferentes. V. Exa. e conhecedor disso. Ai, então. a im~

gem do Brasil mudou completamente e eles se propuseram a au

xiliar. Não sei em q~e ponto estã. se o convênio ficou em

estado de suspensão. Não sei dar-lhe maiores informações

mas que houve isso. houve. E. em complemento, dada a reper-

de-

conta

Eu per.
ele

projeto

escreveu

te a gestão de V. Exa. a Cruz Vermelha Internacional.

muita coisa por ouvir dizer. e V. Exa. sabe que quem

pois de urna visita feita ao Pais. teria proposto um

para o atendimento sanitãrio aos índios da Amazônia.
guntaria a V. Exa. em que consistia esse projeto e se

chegou a ser i~plantado.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

analisado, foi considerado defeituoso. porque ele

com a Cruz Vermelha Internacional. atraves da Cruz Vermelha

Brasileira. porque hâ um regulamento da Cruz Vermelha Inter

nacional que a impede de atuar diretamente no pals. mas ,sim.

MellQ) - Quem provocou, inclusive, os .ermos do convênio com

a Cruz Vermelha In1ernaciona1 fui eu. Nesse sentido estive,

em duas reuniões, em Genebra, em que mostrei a realidade in

dlgena brasileira. O relatório do Dr. Ackerring, depois de
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dos Parakanã, que justamente depois foi transformada na re 

serva, foi deixada, estava a cargo de João de Carvalho. Ele

estava a mais de 300 km, numa frente de atração dos Açurini

do Sul, no Posto Coatinemo. Bom. Esse rapaz ficou em dese~

pera e, atraves do radio, fez apelos frenéticos ã FUNAI

Vou dar uma relação rapida do apoio dado, inclusive com lan

çamento de paraquedas - novamente a FAB, com paraquedistas

auxiliando-nos. No dia 25 de agosto de 11: remessa de far 

dos de medicamentos; novembro de 71, nova remessa de fardos

de medicamentos; 14 de novembro de 71, novamente remessa de

medicamentos; 12/12/71, vacinas contra sarampo aplic?das por

medicos do Projeto Rondon, utilizando helicópteros do INCRA.

Ai entrou o INCRA. Em 20/12/71, coleta de material destina

do justamente ã base do serviço de antituberculino, aplica -

cussão na AMAZINDE, de uma publicação feita la em Genebra

em que Rene First, Paul Lambert e outros foram declarados

inclusive personas não gratas no Brasil, fui obrigado a fa 

zer varias conferências em Londres, Roma, Paris e em Haia

Em Haia - ji contei ao nosso Presidente - cheguei no momento'

em que quase fui apedrejado, porque eles queriam re~nir - se

para apedrejar a chancelaria, pois li correu o boato de que

nós haviamos prendido 37 padres em Juiz de Fora, quando não

foi. Foi um caso em que 3 padres foram presos em Juiz de Fo

ra, se não me engano, em 72. Esses três que foram presos

por questão de segurança nacional, passaram a 37, li em Ha

ia, e o Embaixador Gomes de Paiva, se não me engano, estava

horrorisado com essa situação. A preocúpação, inclusive, a

gora, da FUNAI é melhorar a imagem do Brasil no exterior. T~

nho a impressão de que as conferências que fiz em Londres

na are a nem tinha conhecimento, porque a area dos Pandus e

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES- O Pals é que

Paris, Holanda e em Roma tive~am algum resUltado, porque ad~

tei esse sistema audio-visual. Depois, então, havia debate.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - General, en

tão a Cruz Vermelha Internacional não chegou, em verdade, a

oferecer um projeto ao Pais.

março de 72, mais remessa de medicamentos; 29 de março, mais

remessa de medicamentos; 30 de março de 72, medico e dentis

ta do Projeto Rondon, um enfermeiro da FUNAI e um laborato 

rista da SUCAM forneceram medicamentos, atenderam a casos de

saúde, de' odontologia e procederam ã pesquisa de plasmodium

ou malaria. Em 14/4/72, outra remessa de medicamento, cole

ta de material destinado a pesquisa. Sobrevôo da area. Fo-

deções de PPD; 22/12/71, mais remessa de medicamentos; 24

deo SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira

~ello) - Não. Nôs e que oferecemos o~projeto a eles.,

localização,auxiliando-o, de aldeamentos indigenas dos Açuri

nis do Sul, que era justamente a linha de frente de atração

QUP ~c.lava a cargo dele. Apoio geral. Alem dos medicamen -

ofereceu o projeto a eles?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Sim, Excelência.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Não chegou a

ram realizados varios no inlcio do corrente ano, visando ã

ser implantado .• ~Ias em que consistia, que tipo de atendime.!l

to eles dariam ao lndio brasileiro?

tos o P.I. Coetinemo recebeu o suprimento normal de manuten

ção de subsistência, tais como alimentação, brindes, mate

C SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Bem assisti-

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - O mesmo atendimento que a FUNAI, na parte da saúde,

com toda aquela programação.

rial de caça e pesca, material de acampamento. Esse

que recebeu esse apoio e que disse isso.

homem

deiro?

co.

O SR. DEPUTADO LAUR~ RODRIGUES - A razão des-

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Inverdade.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Não e verda-

disseo SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Ele

O SR. DEPUTADO LAURD RDDRIGUES - O que me pa-

rece, General, a não ser a respeitavel palavra de V. [xa.

não invalida a denúncia que ele oferece, de que 40 lndios P~

rakanãs tenham morri do na Transamazônica por falta de medi-

mens.

dos, indiscutivelmente.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Isso consta dos arquivos e estã no relatôrio.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandejra de

Mello) - Muito bem. Primeiro,como ele soube disso a 300 km

de distância, naquela selva? Segundo se fossem trezentos l~

dias mortos, então teria acabado a tribo Parakanã, porque o

grupo indigena que lã estava tinha cerca de 20D e poucos ho-

co.

pelo

nota

ta pergunta, General, se prende a denúncia formulada

sertanista Antônio Cotrim Neto, segundo o qual, aquela épo 

ca, e posteriormente ã viagem da Cruz Vermelha, teriam morri

do 40 indios Parakanã na Tra~samazônicJ, por falta de medi -

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - E digo mais: Antônio Cotri~ Neto foi um dos serta 

nistas que pessoalmente mais apoiei. Na operação Coatinemo,

quando ele se desesperou e perdeu o contrôle,
O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Essa

foi publicada pelo "Correio de Mato Grosso" de 23 de maio de quarenta.
72.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Muito bem. Vou dar-lhe aqui o apoio - eu não sabia

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de
Mello) - Quarenta?

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Sim.

disso, mas estã aqui o meu arquivozinho. 'Primeiro, quanto a

essa informação sobre o Parakanã, ele não estava trabalhando

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Bom, quarenta. Não houve essas mortes. V, Exa. p~
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O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Então volte

Exa. crê n~ plena viabilidade administrativa e econômica da

ao seu periodo.

o SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - General, V.

o

tribos

órgãos

financeiro. Isso tudo e um conjunto para que se obtenha

implantação de projetos e processos agricolas entre

mais desenvolvidas, desde que haja financiamento de

responsãveis, como o Banco do Brasil, por exemplo?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Me 11 o) - Na mi nha opi ni ão, devemos prover- nos com nossos pr.§.

prios meios.

desenvolvimento comunitãrio. t isso, creio, que meu suces

sor estã fazendo, envidando todos os esforços para que esses

objetivos sejam alcançados.

O SR. DEPUTAOO LAURO RODRIGUES - Que providê~

cias tomou a FUNAI no setor econômico, na sua administração,

ou que noticias tem da administração atual, para estabelecer

mercado de trab~lho para o indio, contato de comercio do in

dia com a civilização branca?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Tenho uma etica que, quando deixo um posto, não vol

to mais a ele.

sistema complexo. Não se pode desenvolver o programa de saA

de sem desenvolver o setor educacional e o setor econômico -

O SR: DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandelra de

Mello) - Foram esses esforços que V. Exa. viu. Sem dinheiro

eu não poderia pagar pessoal, não poderia adquirir medicame~

tos, não poderia comprar equipamentos de transporte etc. P~

ra atender às equipes volantes de saúde, para dar maior núm~

ro de escolas, para proporcionar escolas profissionais, para

atender aos convenios - e eram 19 convê~ios - era necessãrio

dinheiro e dar a organização adequada, f1exivel, de modo a

que a cúpula e os órgãos de apoio estivessem perfeitamente

entrosadas: com informações mútuas em que todos estivessem

sempre a par das ocorrências e acontecimentos. Por isso,in!

talei 89 estações radio-transceptoras. Qualquer fato que se

passava em determinada area, eu, com os aviões, estava apto

a ir lã dentro de 3, 4 horas, porque uma das aeronaves fica

va em Manaus e outra em Be1em, jã que as ãreas mais dificeis

são justamente as da Amazônia.

,O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Como eu disse, o Governo aprovou aquelas diretrizes.

Nessas diretrizes se prevê, antes de mais nada, a assistên 

c~a efetiva que ate então não tinha sido bem organizada, a

parte educacional e a defesa das terras. Esse era o objeti

vo principal. Naturalmente, cOm essas premissas bãsicas, o

resto seria para o futuro, porque não se pode, ~ pri?ri, d~

terminar que se vai integrar tal comunidade. ~ergunto a V.

Exa.: durante o Governo passado V. Exa. ouviu alguem dizer

que houve alguma comunidade indigena integrada? Não era i

déia do Governo deixar o indio abandonado, sem assistência

O Governo queria dar essa assistência, promovê-la. Futura

mentem quando a comunidade envolvente estiver em condições

de receber o indio, de braços abertos, de igual para igual,

a; se poderã

de inclusive requisitar da FUNAI fotografias do atendimento.

Quem chefiou, juntamente com o João de Carvalho, foi o Cel.

Clodomiro Bloise, da Aeronãutica, que qeu todo o apoio. Essa

tribo não deu o menor trabalho na questão da atração.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRI~UES - General, sob

o impacto do desenvolvimento, ã sua epoca, na presidência da

FUNAI, qual o pensamento do Governo quanto ao indio: inte

grã-lo ou confinã-10 como um elemento a permanecer exposto ã

curiosidade de outras correntes humanas?

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Não lhe par~

inda hoje os conflitos existentes entre tribos indigenas am~

ricanas e o bra~co americano. Hã dificuldade de integração,

de absorção.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Lã hã o racismo - o negro e negro e o branco ê bra~

co. Aqui, como V. Exa. sabe, não temos segregação racial.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Teoricamen

te que o indio terminarã enxotado pela comunidade envo1ven 

te, e jamais recebido?

O SR., DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Na minha opinião, não. Não hã ainda 'comunidade em

condições de ser integrada para que a FUNAI passe para a Pr~

feitura Municipal, para o Municipio, os nossos postos.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Sentimos a-

te. O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Mas se esses

ôrgãos financiam o homem civilizado, por que não financia o

índio?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bapdeira de

Mello) - Tive, sem financiamento algum de órgão do Governo,

um movimento de trigo e de soja altamente remunerativo e de

madeira tambem.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Parana, Rio Grande do Sul e Sânta Catarina.

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Entre as tri

bos de nossa Região Sul?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Digo isto porque tivemos na FUNAI um Diretor do OGPI

que era um homem de cor, o General Clodomiro Fontes Flores,

a quem respeitava e com quem debatiamos opiniões.

O SR. DEPUTADO LAUR~ RODRIGUES - O que pode -

ria, então, General, ser feito para melhorar a ação da FUMAI

no campo da sua atividade especifica?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Esta e uma boa pergunta, nobre Deputado. Dentro do

meu ponto de vista, e prosseguir cada vez mais eficazmen

te na questão da assistência medica e social, no desenvolvi

mento de comunidades. O desenvolvimento de comunidade e um

gi ões?

O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - Em que re-
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O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Sr. Gene-

SIDENCIA)

o SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES - General, es-

mos capacidade para desenvolver esse projeto e comprarmos e

quipamentos para lavoura mecanizada, no valor de um milhão e

90 mil, issó em 1971. Com isso, tive uma alta produção e a

vendi inteiramente. Aí aplicamos a mão-de-obra indígena,sob

a direção de quatro engenheiros-agrônomos.

o SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Sim, inclusive de decreto. Posso ler aqui

criou novos ôrgãos e lhes deu atribuições efetivas, signifi

ca descentralização.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Se V.Exa.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Não sou advogado, mas tenho lidado com muitas cau

sas de Di~eito. Sr. Presidente, nada nesse mundo e fixo, ê

cessor na FUNAI, Prot. Queiroz Campos, que é também um juri~

t~, acusa sua gestão de ter revogado o sentido até então im

presso ã FUNAI, de descentralização, para uma conduta centra

lizadora. V. Exa. foi considerado um administrador absorve~

te, que acabou com o espírito descentralizador e introduziu'

o espírito centralizador, tirando, com isso, a autoridade

dos setores dependentes da Presidência.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Posso responder.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Por fa-

vor .•

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Seu ante-

imutãvel. Toda e qualquer lei - V. Exa. sabe melhor do que

eu - é elaborada depois de todos os estudos, de todos seus

aspectos analisados, para então ser votada, aprovada e pro 

mulgada. Hã uma fase experimental, quando se vai sentir se

realmente ela correspondeu ã ideia geratriz do instrumen

to legal. Não cheguei a usã-lo, porque ele foi promulga

do em dezembro de 1973. Três meses, nobre Presidente, não

daria possibilidade de aplicã~lo e sentir as reações sobre a

comunidade indígen? e não indígena. E bem possível que ele

seja passível de certas alterações.

O SR7 DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - A FUNAI tinha, na época anterior, se não me engano,

apenas dois departamentos e cinco delegacias regionais. A e~

trutura da FUNAI por mim imposta, ou melhor, organizada por

mim, jã define uma descentralização, com a criação de depar

tamentos gerais encarregados dos vãrios projetos: Departame~

to de Administração, naquela época Departamento de Assistên

cia; Departamento de Estudos e Pesqu1sas; Departamento do p!

trimônio Indígena. Em seguida, evoluiu-se para outra organi

zação, mantidos o Departamento de Administração, Departamen

to de Operações, Departamento de Desenvolvimento Comunitãrio

e Departamento do Patrimõnio Indigena. Creio que são esses

quatro. Mais ainda - Conselho Indigenista e o Conselho Cur!

dor. uma Junta de Coordenação e Planejamento e uma Assesso 

ria Tecnica. Pergunto a V. Exa.: hã espírito centraliLa

dor aí ou descentralizador?

di rei to

tou satisfeito. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Cumprimento ao Deputado Lauro Rodrigues e peço a S. Exa.

que assuma a Presidência dos trabalhos enquanto rapidamen

te arguo o depoente.

(O SR. DEPUTADO LAURO RODRIGUES ASSUME A PRE-

o SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Em Dourados iniciei uma tentativa de trigo e soja,

que me parece deu bons resul tados. Mas não sei se o General

I~marth contemplou no patrimônio indígena esse desenvolvime~

to talll~em em projeto naouela ãrea. Não sei dizer. Mas tiv.!!.

de prolongar seu tempo abusando da sua boa vontade e da sua

prodigiosa memôria. V. Exa., ao tomar posse na FUNAI, te

ria usado uma expressão c'·~iosa. V. Exa. mostrava-s~ como ~

depto de um programa de ação que significasse o apressamento

da integração do índio sem prejuízo dos seus valores. Teria

usado, nessa ocasião, a expressão "quisto étnico,", dizendo

que a prolongar-se a manutenção do índio nas suas caracterí~

ticas,na preservação dos seus valores, teríamos, com o cor 

rer do tempo, um "quisto étnico" no Brasil. V. Exa. vê o í!!

dia como um "quisto étnico"?

ral, Sr. Presidente, esta Comissão jã se sente sem

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Não. Ao contrãrio - e lembro muito bem disso, por

que citei, inclusive, uma poesia indu - disse que se tivêss.!!.

mos o procedimento do isolamento do lndio dando-lhe assistê~

cia, causando maior capacidade de higidez e de produção, mas

conservando o seu isolamento em reservas fechadas - e fiz u

ma referência indireta ao problema indígena nos Estad~s Uni

dos - criaríamos quistos étnicos. Esta foi a expressão que

usei. Citei inclusive o problema do afro-brasileiro, que

não teve este confinamento e V. Exa. sabe que nas ãreas meri

dionais - Bahia, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo etc 

hã uma miscigenàção completa, dando uma característica esse~

cial que se estã tornando a característica brasileira. Essa

foi a minha referência. Não me referi nesse sentido dado p~

la imprensa.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Na abert~

ra dos trabalhos, eu me referi ao seu papel histórico na

FUNAI. V. Exa. teve realmente um papel histórico, inclusive

elaborando o Estatuto do !ndio. O Estatuto do !ndio e por

V. Exa. considerado absolutamente capaz de responder às suas

finalidades, ou o tem na conta de necessitado de atualiza

ção? Acha qúe ele jã foi suficientemente testado para isso?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Dispenso

essa 1ei tura.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Digo-lhe mais: o delegado regional recêbeu uma aut~

nomia controlada financeiramente, responsãvel pelos fundos.

pelas remessas, pelas alocações financeiras que lhes eram d!
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era neurõti co.

auxiliar direto um falso almirante. de nome Arandu. Não sa

bia. pelo Serviço Nacional de Informações, que era um falso

almirante?

V:

longo

pouco

aquele

assessor

Ele era um homem muito inteligente, mas um

Ele fi~mou pe que queria esse homem como

como o Dr. Sadock, que trabalhou com V. Exa. durante

Operações. pois eu o considerava um homem apto para

trativa.

vidou então colegas do Ministerio da Marinha, ocasiáo em qde

foi detido.

tempo, em função de altissima responsabilidade. Era; segun

do me parece, o segundo homem da 'UNAI. Em seguida deixou ~

le a ,UNAI, legando um verdadeiro testamento. em que mostra

a impossibilidade de trabalhar com V. E~a., dada a divergen

cia de pontos de vista.

O SR\ DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Pontos de vista administrativos.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E ele ch~

gou ate a um documento escrito. em que formula um libelo té~

rível contra sua gestão, contra seu metodo de trabalho. Ei-

se documento chegou à Comissão e o estamos examinando.

Exa. poderia sintetizar sua resposta?

D SR. DEPOENTE (Oscar ~erônimo Bandeira ~e

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Então es

se cidadão serviu durante um ano? V. Exa. o recrutou entte

seus conhecidos pessoais de cuja competência não duvidava

teimoso.

I

Mello) - Isso con,sta dos ar~uivos da ,UNA!. Peço a V. Exa.

que requisite a ~esposta que foi dada. Digo-lhe que a razão

foi simplíssima: iniciou por uma questão de verbas. Havia

um quantum a distribuir para cada departamento. Ele foi con

vidado. inicialm~nte, para integrar o Departamento Geral de

setor. Ele se negou. quis ficar com estudos e pesquisas.mas

depois quis voltar para o Departamento de Operações. A ~udo

isso acedi. Quando ele saiu foi do Departamento Geral de O

perações. Isso ocorreu porque ele queria um funcionário que

eu havia, atraves de relatórios da Ilha do Bananal. do Par

que do Araguaia, 'transferido de lá por incapacidade adminis-de

seu

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerõnimo Bandeira

Mello) - Era um psicõtico de guerra.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Que se in

ções havidas no seu trabalho no SNI. Mas colocou cama

O ?R. DEPOENTE (Oscar Jerõnimo Ban~eira de

Mello) - Todos erram. E nós erramos.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Dizem que

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - V. Exa. ,

quando se empossou na 'UNAI. encontrou várias dificulda

des em materia de pessoal de confiança. Encontrou, em pri 

meiro lugar, um~ estrutura do SPI que era considerada vicia

da. Em seguida. recrutou pessoal, sempre louvado em inform~

das. E cobrâvamos religiosamente, porque era dinheiro da N~

ção. Exigimos o trabalho remunerativo da mão-de-obra indig~

na, para que fosse devidamente comprovado. Isso parece cen

tralização, mas não e, porque essa parte era uma questão de

prestação de contas. Ele tinha plena liberdade de mandar en

viar projetos, sugerir novas criações de postos, tudo isto.

As atribuições do delegado regional eram analisadas, respei

tadas e modificadas se necessário fosse, muitas vezes por m~

tivo orçamentário, outras vezes porque os antropólogos ou

,tecnicos não estavam de acordo com aquela proposta do Oeleg~

do. Ao contrario, a cada um foi dado o que era dele na área

de sua responsabilidade. Mas como toda a organização siste

mática, ele estava submetido a' controle, ate chegar ao õrgão

de cúpula. Assim mesmo o Presidente era assistido por essa

junta de coordenação e planejamento, que se reunia todas as

quintas-feiras - semanalmente - para'análise de todas as ati

vi dades.

quanto tempo ele trabalhou em sua área?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Sõ trabalhou durante um ano.

titulava almirante?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerónimo Bandeira de

Mello) - Exatamente.

DuranteO SR. DEPUTADO ISRAEL 'DIAS-NOVAES

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES . Mas não

,
direto dele. Disse-lhe que não havia condições e que, incl~

sive, esse homem poderia ser demitido da FUNAI e que~ portan

to, eu não aceit~va a proposta dele. Eis a razão de ele ser

contra a minha administração. Quanto às vacinas, cUja com-

d · I dpra suspen 1. deve-se ao fato e que aqui elas estavam sendo

vendidas a Cr,$ 3,50, enquanto o Laboratório Le Petit cobra

va, pela mesma vaci,na contra sarampo, Cr.$ 17,00. Inclusive

houve sindicância a respeito.

deu para perceber que era um neurótico? o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - V. Exa.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Era, en-

tao, um louco inteligente?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Administração. inicialmente, colocaram o Departamento em or

dem. Isto e interessante.

V.proibição de arrendamento de terras ind1genas, mas que

Mello) - Não.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerõnimo Bandeira de

EXa. havia encontrado alguns. Pergunto: renovou esses arren

damentos}

disse, a certa altura do seu depoimento, que se lembrou que
um~ das prescrições do Estatuto do !ndio era referente ã

deMello) - Não, por~ue as suas atividades no Departament~

que aconteceu com os 1ndios Kadiweus. em Mato Grosso, e que

agora a FUNAI continua sendo acusada de apenas ter aumentado

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Sim, porque ele definiu todos os restos a pagar e a

organização contãbil. Intitulou-se almirante depois que ha-

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Então o

via pedido demissão, porque iria para outra organização. Con o preço do arr~ndamento? Quer dizer, se aumentou o preço
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renovou o contrato .•E, desde sua epoca, os Kadiweus veem-se

cada vez mais miseráveis: são 250 índios - acredito - com

tal não e em dinheiro, e, sim, em desenvolvimento comunitâ 

rio. Então, ma minha opinião, corno õrgão assistencial, ela

so?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E acabam

goro

fonte de renda para eles, atraves da cerâmica, do artesana 

to. Conseguimos revivê-10s e eles adquiriram um status mui

to superior ao que tinham. Hoje, em todas as lojas de arte

indígena, vê-se cerâmica Kadiweu. Em relação aos arrendame~

tos, já encontrei arrendamentos com prazo contratual de 8 a

nos, portanto, eram arrendamentos que ainda estavam em vi-

a

dodeveria integ~ar outro ministerio, mas não o Ministerio

Interior.

O SR. DEPOENTE (Os~ar Jerõnimo Bandeira de

Mello) - No meu tempo não tinha.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Muito bom

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - O Ministi

rio da Previdencia Social, por exemplo.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Foi o exemplo que dei no Simpõsio da Amazônia. Es

ta ê a minha opinião, que só tive depois que sai da FUNAI

quando, de fora, senti esse jogo todo. Creio que a FUNAI es

taria mais bemposicionada se pertencesse a um ministerio as

si s te nci a1 .

General. Pelo que ouvi de V. Exa. - e considero realmente

proveitoso, proclamo-o de publico - as estradas são delinea

das sem audiencia da FUNAI. A construção de estradas em te~

ras indígenas, para preservação de seus valores, ê catastrõ

fica. Isso jã ê pacífico, pelo menos entre os antropólogos:

a estrada marginaliza o índio, como marginaliza o caboclo

Então, o índio fica ã mercê daquela impurificação precipita

da dos seus costumes, por força da estrada. Se a estrada e~

contrar na sua frente uma reserva indígena, uma tribo ou

qualquer coisa, ela segue implacável. A FUNAI, alguma vez,

interessou-se em entender-se digamos, com o Ministerio dos

Transportes, no sentido de traçarem juntos a estrada, no seE

tido de ela ser ouvida com relação ao traçado das estradas,

de maneira a não esbarrar em reservas indígenas, como o que

aconteceu no Xingu - uma barbaridade, e justamente no Xingu?

Se atravessam a reserva do Xingu, bem conhecida, imagine as

outras, menos conhecidas e menos celebres:

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bande\(~ de

Mello) - Posso responder-lhe. Na Transamazônica não houve

isso. Inclusive, o Ministro Andreazza participou comigo do

reconhecimento, feito no dia 4 de agosto. de 1971. Fiz um r!.

1atôrio detalhado, inclusive com previsão sõcio-econômica s~

bre Marabã, Altamira, Tucuruí etc., que deram certo, e prot!.

gi a FUNAI, porqué não houve nenhum choque na Transamazônica

entre qualquer grupamento indígena com empreiteiro,. com tro

pas do Exercito ou com batalhões de construção.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Então

Transamazônica foi planejada no sentido de preservar os agr~

pamentos indígenas, quer dizer, havendo índio, ela desviava?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Não exatamente. O traçado geral escolhido, justa 

mente pelo conhecimento que tínhamos, não afetava o habitat

indígena. Assim mesmo, lançamos vãrias frentes de atração

para evitar, por erro - poderíamos errar - qualquer choque,

qualquer trauma, qualquer prejuízo que pudesse ocorrer.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Então a,

FUNAI não tem um representante no Ministerio dos Transportes
no serviço rodoviãrio nacional?

uma

doadas400 mil hectares de terra com escritura definitiva,

meira, aumentar o rebanho dos Kadiweus; segundo, criar

no seculo passado. A FUNAI, no seu tempo, arrendava as ter

ras por 10 centavos o hectare, agora passou a 10 cruzeiros o
hectare, anualmente, mas continua renovando ~ermanentemente,

isto e, do tempo da sua administração sõ mudou o preço, e,n~

tura1mente, por causa da inflação.

O SR.DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Sobre a Bodoquena, eu tive vãrias preocupações. Pri

de ser renovados.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Quanto a isso, nada posso informar, devido ã minha

ausência, mas, provavelmente o General Ismarth possa respon

der de forma mais adequada e atualizada.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - General ,

V. Exa. considera apropriada a localização administrativa da

FUNAI no Ministério do Interior, urna vez que o Ministério do

Interior e eminentemente desenvolvimentista, desenvo1vimen 

tismo que colide com a presença do indio, ou acha n ecessã

rio - corno aqui foi sugerido-a criação de um ministerio es

pecial ou de urna subsecretaria, ligada diretamente ã Presi

dência da República, ou, mesmo, a transferência da FUNAI pa

ra o Ministêrio da Previdência Social? Como V. Exa. v~ is-

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - O nobre Deputado Siqueira Campos não está aqui. Fui

criticado ate porque meti a cabeça na porta, por causa dos

meus õcu10s. Então, a imprensa publicou: "general bate com

a cabeça" e não sei o que. Agora não estou falando corno ex

Presidente da FUNAI, mas como cidadão brasileiro e, assim,

minha opinião pessoal é que, sendo o Mfnisterio do Interior

voltado para o desenvolvimento econômico-financeiro das á

reas que atende, através de suas superintendências ~e desen

vo1viment~, alem dos bancos, ele e um ôrgão essencialmen

te voltado para o desenvolvimento econômico-financeiro.A FU

NAI é um ôrgão puramente assistencia1.A maioria dos ôrgãos do

Ministerio do Interior - 11 ou 14, se não me engano - são õ~

gãos que trabalham em termos de financiamento, empregam capi

tal e esperam retorno do capital empregado- com juros e corr!.

çio monetãria. A FUNAI, dada SUa característica eminenteme~

te assistencial, estâ completamente fora deste esquema, pois

emprega capital em saude e educação e o retorno de seu capi-
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o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E conti - o SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

de

do Departamento-Geral do Patrimônio Indigena, onde a Divisão

de Terras estuda e analisa. Até a minha saida, em que pesem

as acusações infundadas, inclusiv~ sobre a região dos Nambi

kwaras, absolutamente, as certidões que passamos não consti

tuiam habitat indigena.

atravésnua nao tendo. O Departamento Nacional de Estradas de Roda

gem não conta com técnicos da FUNAI para orienta-los quanto

ã abertura de estradas, visando a preservar a civilização i~

digena.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira

Mello) - No meu. tempo, eu era chamado pelo Ministro.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E V. Exa.

Mello) - Não. Certidões negativas sempre entraram

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - V. Exa.

Chegou a propor isso? A assistência permanente?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Sim, esta aqui. Foi justamente depois dessa. Qua~

to ã BR-BO,que me deu muitos cabelos brancos, daqui saiu umá

recomendação nesse sentido: a Recomendação nQ 24, se não me

engano. Esta aqui. Agora, isso foi do Congresso InternaciQ

nal, não tem força de lei: "Os organismos encarregados da a

plicação da política indigenista e/ou de comunidades lndíge

nas integradas de cada pais, sejam, em primeiro lugar, con 

sultados quanto ã planificação e execução de projetos nacio

nais que alcance areas ocupadas por comunidades indigenas, a

fim de que se garantam os direitos das ~esmas."

sabe que era facil haver engano, tanto que o Dr. Queiroz Ca~

pos lembrou aqui que ele se louvou num livro do Dr. Gama Mal

cher para defe'rir, liberar a certidão, e, no entanto, dePois

verificou-se a existência de índios. Aí retirou-se a certi-

dão negativa.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Muito bem. Para nôs não chegou a haver isso, por

que, primeiro, tivemos a possibilidade, logo, das primei

ras folhas do Projeto RADAM, e no sobrevôo e na identifica 

ção tínhamos pontos de apoio real para dizer se aquela area

tinha ou não índio, porque as aldeias são identificadas per

feitamente no Projeto RADAM.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas isso O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - No entan-

não foi aplicado, o Ministério do Interior não tomou conheci

mento.

to~ continua-se descobrindo tribos indígenas até agora ...

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Tomou conhecimento, sim.

Mello) - Mas é porque eles mudam, não são fixos, eles

permanecem .•.

não

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - V. Exa.se

maioria, ja adoentados? Essa notícia foi publicada na "Fo 

lha de são Paulo·, em 1972.

Soares Cotrim disse ter recebido ordens da FUNAI para trans

ferir os indios Gaviões do Maranhão para uma ãr~a ind;gena
do Para. Não teria sido devido a pressões de um grileiro

mesmoO SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas não ~

xecuta. Tomou conhecimento do assunto mas não o executou. O

que nós sabemos e temos tranquilidade quanto a isso, é que

as estradas são abertas, haja ;ndio ou não. A nossa opinião

é que a FUNAI deveria ter um representante junto ao DNER pa

ra que se evitassem essas deformações da política ind;gena.

Queria saber sobre um aspecto polêmico da gestão de V. Exa.,

gestão fundamental, porque o seu depoimento é impressionan 

te. Dã a impressão de que quem realmente deu organicidade

instituiu e instalou reálmente a FUNAI'foi V. Exa., nos seus

lembra de um aventureiro, sobre os Gaviões. Ainda o

Jacques Mendonça, recebendo um u1timatum nesses termos:

eles não quiserem sair da região, a Fundação cortaria

auxílio ã frente de trabalho e aos próprios ;ndios, em

O SR. DEPOENTE (Osca~ Jerônimo Bandeira

Se

todo

sua

de

quatro anos de luta, de muita produtividade. E um dos aspe~

tos polêmicos da sua gestão diz respeito exatamente ã expedi

ção de certidões negatiVas de presença de índios em territõ

rios a serem explorados por empresarios. A; não seria some~

te a gula, a ganãncia do empresirio - o empresario acha~ que

o índio é um estorvo, o índio, como se diz aqui, é um aborr~

cimento. Mas podia haver, também, uma orientação superior,

porque o ;ndio representa o passado remotíssimo, e o que se

teve durante a sua gestão, em termos presidenciais, foi o d~

quantas vezes o desenvolvimentismo, através do Ministro

Mello) - Os ;ndios Gaviões da Montanha estão no Posto Mãe M~

ria. O Posto Mãe Maria fica ã margem direita do Tocantins

Havia um nucleo ã margem esquerda, completamente segregado

de difícil controle, porque naquela ãrea o Tocantins é muito

transferéncia daquele nucleo, sob o comando do Chefe Aquina

ré, para o Posto Mãe Preta, que é um posto altamente produ 

tor, inclusive de castanha. E, para que não houvesse choque'

entre este Grupo Gavião, que estava na ma~gem esquerda, com

o pessoal jã instalado no Mãe Maria, organizamos, através do

Aquinarê, a Aldeia do Barro Vermelho, que foi desbravada, e,

aos poucos f~i sendo hffbitada. De modo que os Gaviões da

aencachoeirado, e nõs promovemos - fui eu qUe aprovei -

do

oposto

perguntardo desenvolvimento: o índio ê o passado. Quero

senvo1vimentismo a galope. r claro que o índio ê o

Interior do Sr. Costa Cavalcanti esbarrou nos seus zelos de montanha não sa;ram de la para outro lado, não, apesar de

Presidente da FUNAI. Quero perguntar, pondo em termos mais

• praticos, se houve pressões do Ministério do Interior no se!!.

tido de liberação rãpida de certidões negatlvas, para

os projetos fossem formulados.

que

que o Pai Grande e a Mãe Grande não quiseram, absolutamente,

sair de lã, criando um caso muito sério, porque Aquinarê era

neto deles, e implorava, pedia para eles se transferirem par

a outra margem do rio, para a Aldeia do Barro Vermelho, o
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que não foi conseguido. sã com o trabalho do Aquinare nessa

área - eu estive lá, acompanhei de perto, posso lhe dizer li

so - a primeira produção do Aquinare, em arroz, ~ilho e ban~

na, foi espetacular. Ere construiu casas para os índios re

cem-chegadçs, ele mesmo, sozinho.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Sr. Gene-

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Fui Vice-Presidente do Grupo.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E agora?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerõnimo Bandeira de

Me110)'- Agora não, agora estou na Companhia de Desenvolvi 

mento do Novo Oeste, no Acre.

ral, quando eu me referi a pressõeS eventuais, V. Exa. con

testou a existência delas. Apregoou-se muito, na epoca, que

o filho do Ministro Costa Cavalcanti teria obtido certidões

negativas, no seu tempo.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Isso ê uma inverdade.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas foi

O SR. DEPUTADO,ISRAEL DIAS-NOVAES - Que ja-

mais pediu, tambem?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo, Bandeira de

Mello) - Não. Pedimos agora, porque a SUDAM exige documento

indispensável para a aprovação de qualquer projeto, a certi

dão negativa da FUNAI. Então foi pedida agora, não antes.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Fico mui-

ISRAEL

publicado, e V. Exa. tem conhecimento disso.

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira ,de

Mello) - Tenho conhecimento, e digo que e uma aleivosia, pOL

que absolutamente o filho do Costa Cavalcanti, a quem eu co

nheço hã trinta e poucos anos, nunca se meteu nessas coisas.

to grato e cumprimento V. Exa., General. Sr. Presidente,mui

to obrigado pela atenção.

(ASSUME A PRESIDrNCIA O SR. DEPUTADO

D'IAS- NOVAES 1

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Não tem ~

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Não. A unica que eu lhe disse que era uma coliga 

da, em que eu ~bsolutamente não tinha participação, foi a A-

rea com projeto?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandeira de

Mello) - Não sei lhe dizer, porque nunca ele me procurou pa

ra pedir sequer o apressamento de andamento de qualquer pa 

pel referente ã FUNAI. E isso eu lhe digo aqui, sob 'pa1avra

de honra, no meu depoimento.

que V. Exa. diz estã já sob juramento inicial. Eu queria a

penas saber o seguinte: V. Exa. declinou uma circunstãn

cia muito interessante, que mostra o acatamento de que V.Exa.

desfruta em todo o País come administrador. Por força de

suas vãrias atividades, V. EXa. se afastou da atividade mili

tar muito cedo. Digamos, passou a desempenha~ funções apa 

rentemente civis, e quando deixou a ultima função civil, que

foi a Presidência da FUNAI, talvez o seu renome de adminis 

trador provocou a chegada de' numerosas propostas a V. Exa. ,

do uso de sua competência, quer dizer, numerosas empresas

convidaram-no, como estã dito aí. Essas empresas eram 1iga-

GETULIO DE BARROS BARRETO
Procurador Jurídico da FUNAI

l7a. REUNI~O, REALIZADA EM 11.10.77

Depoente:

- Quero agradecer publicamente o comparecimento e o de~oime~

to aqui prestado pelo ilustre General Bandeira de Mello. A~

tes de encerrar os trabalhos, convoco os ilustres íntegran 

tes desta Comissão para uma reunião ãs 16:00 horas, quando

ouviremos um depoimento Qe importãncia semelhante ao do prel

tado pelo ilustre General, depoimento este a cargo do Sr. E~

zo Francisco Pizano, ligado a grupos empresariais com proje

tos em execução no sertão brasileiro. Estão encerrados 01

traba 1hos.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

vaes) -- Havendo numero regimental, declaro abertos os trab~

lhos da 17a. reuniã~ da CPI, para ouvir o depoimento do Dr.

Getulio Barros Barreto, Procurador Jurídico da FUNAI. Consul

to os presentes se desejam ouvir a leitura da ata da sessão

ante ri or. (Paus a). Di s pensada a 1eitu ra da ata. Peço ao Dep.!!.

ente, com toda assistência de pé, que proceda ao compromisso

oral.

o

Ne-

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Tudo

das a alguma atividade da FUNAI, como expedição de .,.

nhuma delas tinha obtido certidão negativa ... ?

sim (O DEPOENTE PRESTA O COMPROMISSO REGIMENTAL.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

-- Sr. Relator, Srs. Deputados, meus Senhores, temos a sati~

fação de receber, nesta Comissão, hoje, o Dr. Getulio Barros

Barreto. S.Sa. detem uma alta foJha.de serviços dedicados ã

prou1emãtica, SObretudo jurídica, do indfgenismo brasileiro.

No seu campo, que é o Dire~to, tem desempenhado importantes

funções, desde auxiliar judiciário; designado para mempro da

Comissão de Serviços de Jurisprudência; nomeado para o cargo

rapiranga, que, por sinal, não tem nada com a FUNAI, e

com uma res~rva biblõgica do IBDF.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Então as

suas atividades atuais são desempenhadas em firmas que ja

mais pediram certidão negativa para a FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Oscar Jerônimo Bandelra de

Mello) - Naquela epoca do Grupo Badin, absolutamente. Não ti

nham.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - A sua fun

çâo no Grupo Badin e uma função .•. em comissão de Secretãrio Jurídico do Ministro Temistocl.es
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O SR. DEPOENTE (Getulio Barros Barreto) S~

maior conquista do homem em sua hist6ria tenha sido o reco

nhecimento dos povos ã liberdade dos individuos. Antes subm~

tidos integralmente uns ã vontade de outros, as sociedades h~

manas se faziam organizar em torno de interesses, quando não

mesquinhos, quase sempre particularizantes. Mas no bojo do

grande acontecimento do seculo XIX, a revolução burguesa, aI

O SR. DEPOENTE (Getulio Barros Barreto) --Ex!

tamente, Sr. Presidente. Trouxe um primeiro apanhado so~re o

problema, escrito, para, posteriormente, c~locar-me ã dispo

sição de todos os Srs. Deputados para qualquer dúvida e qual

quer interpretação dos textos atinentes ã problemãtica indi

genista.

Brandão Cava1cãnti, pela Portaria nQ 48, e nós temos prese~

te q~e o Mlnistro Temistocles foi precisamente o principal

~e1ator do Estatuto do !ndio; e, em seguida. designado para

participar, como revisor, da Revista Trimestral de JurisprE

dência; designado para constituir comissão de inquérito in

cumbida de apurar fatos referidos ao processo etc. Depois,

na Fundação Nacional do !ndio. foi admitido no cargo de adv~

gado, pela Portaria 70; designado para ministrar aulas de L~

gislação Indigenista, no curso piloto de indigenismo;design~

do para ministrar aulas sobre Legislação Indigenista no se

gundo curso de Indigenismo; designado para membro do grupo

de trabalho que objetivou o levantamento da ãrea habitada p~

los indios xerente. no Municipio de Tocantins, np Estado de

Goiãs; designado para compor grupo de trabalho incumbido de

elaborar normas de pesquisa e lavra mineral em terras indig~

nas. Entre outras designações, figuram ainda: para exercer a

função de confiança de assistente do Procurador-Geral, para

compor grupo de trabalho incumbido da solução fundiãria xa

vante, para exercer a função de confiança do Procurador-Geral

da FUNAI, para integrar o grupo de trabalho instituido pela

Portaria 188/74, incumbido do exame e proposta de regulame~

tação de numerosos artigos do Estatuto do !ndio. Deu ele e

recebeu cursos numerosos e conferências, entre as quais Co~

gresso Brasileiro de Ciência, julho de 1975; Reforma do Le

gislativo. em 1965, em Brasilia; Futurologia, Gilberto Frev

re, em Brasilia, e conferência sobre legislação indigenista,

Policia Militar do Estado do Mato Grosso, 1972. Vimos que o

Dr. Getulio Barros Barreto é pessoa realmente habilitada pa

ra abordar um ângulo da questão indigenista até aqui não fo

calizado devidamente, que é o referente ã legislação que al~

de ã situação do indio, ã sua emancipação, ã sua integração,

ã sua assimilação. Trata-se, portânto. de um jurista especi~

lizado na matéria que nos preocupa. O seu depoimento, porta~

to, serã de alta valia.

Indago ao Dr. Getulio Barros Barreto se des~

ja fazer uma exposiç~o inicial.

se

verifi cou -se

a vida de nossos semelhantes. A ilusão do laissez-faire

frente aos problemas econômicos, como sabido,

que implicavam. Por não sermos historiadores ou cientistas

sociais, não pretendemos fazer a recapitula9ão da História,

de resto não só por nos faltarem as condições tecnicas para

tanto, como especialmente por nos interessar aqui apenas !

pontar a necessldade surgida de criação de instrumentos de

intervenção direta e indireta sobre os problemas da socieda

de. Quanto a estes instrumentos, oportuno observar, sua n!

tureza social é tão importante quanto sua eficãcia prãtica,

uma vez que pré-define, exatamente, as finalidades da ação

e os critérios de avaliação da eficiência. Desde muito,o co~

ceito de individualidade, próprio da concepção ortodoxa do

liberalismo, pensado como algo "ex ante" frente a sociedade,

sucumbiu em face da evidência de que mesmo a individualidade

se dã como individualidade social, fazendo submeter o direi

to e o interesse dos individuos e partes~da ~ociedade 60S di

rei tos e interesses da própria sociedade como um todo. Se

de definir-mos propósitos e meios de enfrentã-los. As que!

tões que se podem abordar nesta Comissão são, sem duvida, i
numerãveis. No que nos diz respeito, temos procurado,dilige~

guns ideais se consolidavam e se punham alinhados, prontos a

submeter-se ao teste .a História. O profundo otimismo que n!

turalmente penetrava os que experimentavam a explosão liber~

lizante do século passado fazia com que acreditassem na au·

to-regulab~lidade do mundo, na capacidade de auto-correção e!

pontãnea da sociedade de s~us maies. Propugnava-se o livre

comércio, livre-associação, livre-representação, livre-mant·

festação, acreditando-se, afinal, que "o mundo se faz por si

mesmo". Entretanto, não muito depois, o próprio desenvolvi 

mento da atividade dos homens, protegidos por esta concepção

ilimitada das liberdades, terminava por fatalmente restrin

gir essas próprias liberdades, pelo poder excessivo das gra~

des associações e conseqüentemente pelo risco insti.ucional,

cedo a necessidade de intervenção, e de uma intervenção re

presentativa e sintética que ganhava corpo como inter~ençlo

do Estado enquanto expressão da sociedade "in totum", mais

necessãria ela se faz nos problemas ~ue envolvem diretamente

desfez muito cedo entre nós, naquilo que diz respeito aos í~

dios brasileiros. A prãtica inconsciente e depredadora de que

a partir de 1500, os brancos faziam os indios, padecer é evi

dência tão gritante quanto desoladora do quão desa~Jnselhã

ve) seria a ausência de uma politica indigenista consciente

do Estado. Hoje, o acontecimento de uma CPI sobre o probl~

ma indigena e motivo de dupla satisfação de nossa parte. A

primeira porque, dedicados ã problemãtica indígena só pode

riamos nos sentir gratificados ao ver o Congresso Nacional

comungando com nossas diuturnas atenções. Em segundo lugar,

pelo fato de que, mesmo com eventuais deficiências que essa

Comissão possa ou venha a apontar, verificamos que temos h~

je, uma politica indigenista que se desenvolve com os pró

prios problemas que enfrenta e que se alimenta da capacidade

Tem

talvez a

O SR. PRES IDENTE (I s rae 1 Di as Novaes)

a palavra, então, o Dr. Getulio Barros Barreto.

nhor Presidente da Comissão, Senhores Deputados,
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da entidade a ser criada, verbis: "Promover a educação de b~

se apropriada ao índio, visando i sua progressiva integracão

na sociedade nacional" (art. 19, V). No mesmo passo, o vige,!l

te Estatuto do Tndio -- Lei n9 6.001, de 19-12-73, reza, em

seu art. 19: "Est'a lei regula a situação jurídica dos índios

ou silvícolas e das comunidades indigenas, com o propósito
de preservar a sua cultura e integrá-los. progressiva e har-

monicamente. ã Comunhão Nacional". Muitas vezes, os que d!

fendem a politica i~olacionista debitam i FUNAI os males que

temente, pensar e agir frente a uma pequena região dessas

questões, a saber: a manif~staçio jurídica da problemãtica

indígena. Por ser assunto q~e merece particular atenção dos

que se interessam pelo índio brasileiro, escolhemos, dele,três

tópicos especiais como objeto de nosso depQimento n~sta ilu~

tre Comissão, e, desde jã antecipamos, todos eles a serem a

nalisados em consonãncia com os ditames inscritos no Estat~

to do Tndio .- Lei 6.001/73. Os tópicos dizem com (19) a i!

tegração do índia na comunhão nacional; (29) o regime tute

lar sobre os índios e as comunidades indígenas; e (39) as te~

ras dos índios.

querem apontar no integracionismo. Esquecem-se, contudo. de

que, como visto, nio e i FUNAI que compete instituir tal ou

qual politica. Recebeu ela, do legislador, a opção. Obriga

se a cumprir os principias da política integracionista a ela

ditada. O espaço onde. legitimamente, se pode abrir discus

são de alternativas localizá-se na interpretação do conceito

de integração, nos meios de promovê-la e nas prioridades de

seu processo. Campo, este. assunto para tecnicos especializ~

dos, como antropólogos e cientistas so~iais. Cumpre-nos, e,!l

tretanto. observar e fazer observar que mesmo em certas medi

das a lei jã prescreve esses meios e prioridades. Assim, a

Lei 5.371/67, antes citada. reza, como princípio, em seu a~

t1go 19, item I, letra Q, "o resguardo ã aculturação espont!

nea do índio de forma a que sua evolução sõcio-eco;õmica se

processe a salvo de mudanças bruscas". O principio enunciado

A INTEGRAÇ~O DO TNDIO NA COMUNH~O NACIONAL

Duas opções surgiriam quanto ã condição do indígena em face

da expansão da sociedade brasileira e conseqUente ocupaç~o

do ~Jlo: mantê-los isolados ou integrã-los na comunhão naci~

nal. O legislador brasileiro elegeu e tem mantido a política

integracionista. Assim e que o Decreto n? 5.484, de 1928, d~

tando, em seu artigo 59, restrições ã capacidade do índio,li

mitava-as, verbis "ate ã incorporação dele i sociedade-civi

lizada", já aventando, destarte, diretriz integracionista.E~

sa diretriz passou a ter cunho constitucional desde a Carta

de 1934, a qual ditou i União a competência de legislar so

bre "incorporação dos silvícolas i comunhão nacional" (art.

59, IXI, ~). Esta norma de competência, ordenando ao legisl~

dor uma política de integração do índio, foi reeditada nas

Constituições subsequentes, estando hoje inscrita no art.89,

XVII, ~, da Emenda n9 1/69. Por outro lado, no rumo da orie!

tação constitucional, a lei que autorizou a tnstituição da

50-diversos aspectos, dos quais cabe destacar a distãncia

do·os ã proteção do juiz de órfãos. Esta consistia na pri-'

meira forma de institucionalização da figura da tutela do i!

dia na lei brasileira. Erigida com objetivos declarados de

proteção, a forma então vigente mostrava-se problemãtica em

cial mutua entre as partes, o que tornava bastante problemI

ti co o aci onamento efi caz da proteç-ão e de suas demafldas e a

iniludível diferença de natureza social, econõmica, psicol~

gica e cultural entre o indio e o õrfão co~um, cuja legisl~

ção lhe era estendida. Entretanto, a consciência jurldicà n~

cional jâ vinha se apercebendo da especificidade da problemI

tica indigena. Desde 1823, em seus apontamentos, Jose 80nif!

cio pronunciava-se a favor de ideias mais ousadas que as pr~

mulgadas no diploma da tutela orfanológica. l1ais rerenteme!

em lei e claro, e se alguma duvida poderia se estabelecer I

propósito do que viria a ser "aculturação espontãnea", termo

que poderia sugerir a obrigação de atitude passiva da FUNAI.

esta se desfaz logo. Na mesma lei, mesmo artigo, items 11,

IV e V preconiza-se a gerência do patrimônio indlgena,a pre~

tação de assistência medico-sanitária e educação de base. Por

aculturação espontânea se entende não simplesmente uma àssi

milação, digamos, natural, algo que surge como que por ger~

ção espontãneà. mas sim que o processo de integração se dê

com o componente ratificadof da vontade do índio. Esta sim,

estimulada, particularmente, pela "promoçã6 da educação de

base apropriada do índio, visando ã sua progressiva integra

ção na sociedade nacional" e aqui, Senhores, apenas citamos

a letra da lei. Dessa forma, não poderia a FUNAI manter-se

passiva frente ã problemãtica dos indio?, como tambem não p~

deria por razões de suas obrigações legais fazer-se em acel!

radar apressado do processo de incorporação dos indígenas.E~

tas breves observações, naquilo que nos concerne profissio

nalmente, seriam o bastante para dirimir um mar de questões

e duvidas que se levantam, com esquecimento, quase sempre,da

demarcaçio legal em que se mapeia a atividade da FUNAI. Mas

há algo ainda que gostaríamos de observar, e nesta mistura

mos um pouco nossa posição de dever, com nossas prõprias o~

servações, não de um tecnico em antropologià ou de um cient~

ta acadêmico, mas pura e simplesmente observações de quem,

dentro de suas limitações, tem experimentado quotidianamente

o sabor, tantas vezes doce e tantas vezes amargo, das ques

tões indígenas: na nossa opinião, qualquer revisão da lei,

algumas vezes ate interessante, deveria ser tomada com caut~

la e parcimõnia, para que. preocupado com instrumentos, o l!

gislador não perca de vista os objetivos da política indige

nista.

rificada via do decreto de 3 de junho de 1833, mantido pelo

regulamento de 15 de março de 1842, em seu artigo 59, § 129

que. equiparava os "índios silvicolas" aos menores, submete,!l

Q REG lHE TUTELAR SOBRE OS !NDIOS .s AS COMUrlI

DADES IND!GENAS -- A ideia da neoessidade da proteção ao i!

dia, então ã mercê das vacilações da legislação, que ora

lhes reconhecia direito. ora os subtria. foi realmente corp~

finalidadesFUNAI -- Lei n9 5.371/67 -- colocou. dentre as
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pensar muito para perceber que sem a proteção tutelar, o í~

necessidade do regime de tutela ao ind'gena, via do instit~

dio se transformaria rapidamente num piria. faminto. confuso

e criminoso, aos olhos de uma lei que consagra como princí

pio o "nemos jus ignorare sensetur", entre os inúmeros e gr!

nio menos ilustre historiador Rodrigo Otávio assim interpr~

tava jur'dica e historicamente a questão noticiada: •••. Pa~

ra ele (Clóvis Bevilaqua) o silvícola. isto e. o índio no el

tado primitivo. deve ser considerado como não fazendo parte

da sociedade ã qual era destinado seu Código. entendeu.muito

acertadamente a meu ver. que não havia lugar. nesse Código,

para disposições concernentes ao~ silvícolas. O silv'cola,

individuo manifestamente estrqnho ã sociedade. deve ser obj~

to de leis especiais. acomodadas ã sua situação especial. ao

meio natural onde vive e. como se verá. foi sob essa orient!

ção que se formou a nova 1egls1a~ão brasileira sobre a mat~

ria. O 'ndio já civilizado e incorporado à sociedade civil

deixou de ser. perante a lei. um 'ndio para tornar-se sim

plesmente um cidadão. e assim submetido às leis civis. Foi o

que em sua larga visão, exprimiu Jose Bonifácio na primeira

hora de nossa existencia independente •••.• pensamento que só

foi bem compreendido e regulado com inteligência com a pr~

mulgação do Oecreto 8.072. de 20 de junho de 1910. que insti

tuiu no Brasil o Serviço de Proteção aos !ndios. subordinado

ao Ministerio da Agricultur~ • Comercio e Indústria". A Lei

de 1910. criando o SPI. fazia letra morta a vigencia do in~

tituto de tutela orfanológic~ para indígenas. sUbmetendo-o s

a um regime tutelar especial e mais adequado às suas condi 

ções particulares. O instituto da tutela ind'gena tem sido

objeto de algumas manifestações de desagrado por parte de aI

guns setores. sob argumento de que constitui um paternalismo

desnecessário e nocivo aos 'ndios, supondo, ao preconizar

sua extinção. propor uma ·inovação" legislativa que na verd!

de seria simplesmente um retorno de dois seculos ou mais na

História, ao tempo em que o indio não merecia a atenção do l~

gislador. Mas gostar'amos de pensar sobre o que aconteceria

sem esse regime: o 'ndio seria obrigado a se defender das i~

temperies sociais que o cercam. com Os seus próprios recur

sos; seria obrigado a produzir e manter-se num sistema mode~

nO'de troca. para o qual nem de l~nge se encontra preparado;

seria obrigado a seguir com sua cultura e seus valores as

nossas leis e costumes; contrairia as obrigações de um cid!

dão civilizado, que vão desde o voto obrigatório ao recolhi-

DAS TERRAS INDrGENAS - A terra e tal vez o mais

importante bem de uma sociedade. Os economistas fisiocratas

chegaram a acreditar que toda a riqueza das nações provinha

dela. Se isto e verdade não sabemos. Mas. sem dúvida. se pe~

sarmos na economia e na sociedade ind'gena. aí sim, isto s~

rã verdade. As relações dessa gente com a natureza produzem.

na maioria das vezes. uma simbiose que liga não só a riqueza

material como tambem a riqueza espiritual dos 'ndios ã terra.

De nossa parte, entretanto, procuraremos limitar as observa

ções,tanto quanto poss'vel, aos aspectos pertinentes ã nece~

sidade da terra por parte dos índios. bem como seu reconheci

mento jurídico. Se tomamos esse c~minho e porque pretendemos

~vitar, tanto quanto possível, incursões em searas alheias.

O art. 198 da Constituição federal de 1967, com a redação da

Emenda nQ 1/69, diz textualmente: "Art. 198 -- As terras ha

bitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a

lei federal determinar. a eles cabendo a sua posse permane~

te e ficando reconheCido o seu direito do usufruto exclusivo

talvez não seja. para os mais cr'ticos, o bastante para con-

vence-los do engano em que algumas vezes incorrem. quando

acreditam que a tutela possui um aspecto inibidor da vida

cultural e social do indígena. Sobre isto. portanto. de di

zer-se que a lei brasileira e farta em momentos de reconheci

Mento da autonomia cultural e social do indígena, mandando

respeitar não só a coesão das comunidades indígenas, como t~

bem seus valores cu1turais~ suas tradições, seus usos e seus

costumes. Manda tambem a lei que se respeite as peculiarida

des inerentes à sua condição. visando, primordialmente. aos

problemas da relação entre a civilização e as comunidades i~

digenas, abstendo-se intelraMente ~e legislar sobre suas vi

das internas e suas peculiaridades. O mesmo princípio que ~

rienta a ~osição legal. frente às comunidades ind'genas. a ~

rienta frente ao ind'gena como individuo. A possivelmente i

maginada inevitabilidade da assimilação absoluta de todos os

traços da herança inp'gena não e óbice fatal à integração,

já que. por principio institucional consagrado e consciência

universal dos brasileiros, marcamos nossa sociedade com a 11
berdade de credo e indistinção de raças. O invocado ·efeito

inibitório da tutela só' pode ser, portanto. fruto ou do des

conhecimento do texto legal ou da mera imaginação e. se ai~

da se chegar a pensar que nosso "empenho constitui desdouro

aos ind'genas, hã que se lembrar que. quando em meador do s~

cu10 XVI. Araribõia comandava as operações guerreiras na

baía da Guanabara contra Villegaignon, nenhum desdouro repr~

sentou a recem-chegada esquadra portuguesa de Estãcio de sã.

posto que, sentimento universal, a ajuda e a solidariedade

sempre deram ensejo à união e jamais ao rancor.

de

Por o~

necessário

jurista ete. concordando com Clóvis Bevilaqua. o emerito

mento de impostos. e isto já"nos basta. Nem ê

tro lado. a lei reflete a plena consciencia dos limites

ves problemas que decorreriam da omissão do Estado.

onde se localizassem permanentemente os silv'colas. A nova

das riquezas materiais e de todas as utilizadas nela existe~

tes". Antes da atual Carta, a partir de 1934, todos os tex-

da terra

to da emancipação. Desta forma. a emancipação, na medida do

preenchimento dos requisitos 1egais,pode ser requerida exc1~

sivamente pelo 'ndio, com o que se investe ele na plenitude

de sua capacidade civil. Se estas razões são bastantes para

convencer da necessidade e beneficio que a tutela engendram,

tos se referiam simplesmente ao respeito' ã posse

formulação. na verdade. não altera em nada o espírito das
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leis anteriores, mas concorre, certamente, para dirimir cer

tos possíveis duvidas que se faziam levantar. Dentro do con

ceito civilista de posse, argumentar-se-ia em favor da liml

cartamos a eventual objeção que imaginamos possível. Demais,

gostaríamos de trazer ã luz um problema sensível que acredi

tamos do interesse de todos. Temos assistido, algumas vezes,

tição das ãreas indígenas, dado que aquela se caracteriza, a declarações de invasão de terras indígenas, por parte de

no que importa, pela morada habitual. Ora, esse conceito não

sendo, a FUNAI tem procurado incorporar este entendimento c~

mo diretriz de demarcação das terras 1ndígenas. Com efeito,

no 1níc10 de 1976, por iniciativa da entidade, foi expedido

o Decreto nQ 76.999, que regula o procedimento administrati

vo da referida demarcação. Neste Decreto determina-se uma ~

quipe constituída por um engenheiro ou agrimensor e um antr~

pó1ogo, cujo escopo e o de realizar o reconhecimento da irea

demarcanda e descrição de seus limites, "atendidas a situa

ção atual e o consenso histórico sobre a antiguidade da oc~

pação dos índios". O preceito contido na Carta Magna, desce,

assim, do topo da pirâmide Ke1siniana, ao nivel regulamentar,

atendendo, precisamente, às exigências jurídicas legais im-

eM virtude de seu baixo nível tecnico necessita de alta cir

cu1aridade em suas terras, demandando assim, grandes exten

sões, as quais, mesmo sem constituir exatamente morada habl

tual, nas amplas ãreas em que se provêem de alimentos, tem a

necessidade vital de seu usufruto. Não se trata, apenas, de

uma interpretação nossa do texto. A corroborã-1a a manifest~

ção do eminente Ministro Victor Nunes Leal, lançada em julg!

do que se prestou a embasar a Sumula 480, do egregio Supremo

Tribunal Federal, onde pre1eciona: "Não estã em jogo,propri~

mente, um conceito de posse, nem de domínio, nQ sentido civi

lista dos vocibu10s; trata-se do habitat de um povo. Se os

{ndios, na data da Constituição Federal, ocupavam determina

do território, porque desse territórlo tiravam seus recursos

alimentícios, embora sem terem construções ou obras permane~

te~ que testemunhassem posse de acordo com o nosso conceito,

essa irea, na qual e da qual viviam, era necessiria à sub

sistência. Essa irea, existente na data da Constituição Fed~

ral, e que se mandou respeitar." "O que ela (Constituição)

determinou foi que, num verdadeiro parque indígena, com ~o

das as características culturais primitivas, pudessem perma

necer os índios, vivendo naquele território, porque a tanto

empresas mineradoras, o que, segundo pensam, constitui afro~

ta aos preceitos garantidores ~a posse plena dos índios das

terras que habitam. Os problemas de cunho antropológico que

que

órgãos

legisl~

Assim se~

do lndio distingue claramente em seus artigos 44 e 45,

ção das riquezas do subsolo far-se-i nos termos da

ção vigente", observado o disposto naquela lei.

do, a ativid~de de mineração çonstitui atividade lícita, de~

de que se preencham-as condições de concessão legal ã minera

ção, vigente tanto para as ireas indígenas como para as não~

1ndígenas. Por derradeiro, merece destaque a ocorrência da !
nibição à posse indígena em virtude da presença de elementos

estranhos ãs comunidades indígenas, que nelas se fixam. Este

problema ganha complexidade na medida em que e um reflexo da

própria estrutura fundiiria do País, exigindo do administr~

dor cautela e sensibilidade humana, e que, a~ina1, demanda a

ação conjunta dos órgãos que se afetam pela noticia da pro

blemitica. Envolvendo, essa ocupação, indivíduos na maior das

vezes despojados de recursos, a FUNAI tem procurado, na medi

da do possível, ao mesmo tempo que os retira das ãreas indí-

as riquezas do solo, nas ireas indígenas, somente pelos sil

vícolas podem ser exploradas, a eles deferido o privilegio

da exclusividade do exercício da garimpagem, faiscação e ca

ta, nas ireas referidas, mas que, ao contririo, "a explora -

genas, chamar a atenção ou ate mesmo engajar outros

da administração publica em programas que visem ã solução dos

problemas que a retirada implica. A este propósito, gostarí~

mos de lembrar o convênio celebrado entre a FUNAI e o INCRA,

a atividade mineradora suscita certamente existem, mas. inf~

lizmente, não temos competência para opinar sobre eles. En

tretanto, quanto à natureza ilegal dessa atividade, cumpre

nos imputã-1a como descabida. Na verdade, acreditamos haver

desentendimento dos textos legais pertinentes ao assunto, os

quais reservam as riquezas da terra aos índios. No entanto,

impõe-se notar que ao referir-se às riquezas da terra, a lei

refere-se precisamente ao que existe a partir de sua superfl

cie, incluindo, portanto, ~s recursos do subsolo. O Estatuto

que

Assimequivale dizer que continuariam na posse do mesmo".

seria cabive1 ao indígena nômade ou caçador, ou àquele

ção, das populações indí~enas. Entretanto, executada a tar~

f A de proteção dos'meios de existência das comunidades, da

um relativo aumento demogrãfico em virtude mesmo dessa prote

ção. A expectativa de diminuição do volume demogrãfico por

assimilação só e ~~nsâvel a longo prazo e por essa razão des

Poder-se-ia objetar que uma contradição compromete esse com~

timento. Na medida em que se tenha a intenção de ver o índio

1ntegrado e que, no possível, ate se promova este processo,

a atividade de demarcação seria algo desnecessãria e contra-

qual a demarcação ê parte, a expectativa imediata seria

oto, forçoso reconhecer, vãrios fatores, e principalmente

custo financeiro de sua realização, têm deixado os resulta

dos dessas tentativas ainda bast~nte aquem do que pretende

mos e desejamos. O convênio vale como semente de uma ãrvore

no qual foi articulada uma ação conjunta objetivando a regu

larização fundiãria das terras indígenas, considerando-se

juntamente, a presença do não-índiO naquelas ãreas. Entreta~

cujos frutos, estamos certos, hão de vir com a tempo e o tr~

ba1ho. Sr. Presidente, coloco-me ao inteiro dispor dos Srs.

Deputados para as indagações que eventualmente surjam e s~

jam do interesse de V.Exas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Oias Novaes)

-- Cumprimento o Dr. Barros Barreto pelo brilho da sua dis-

de

assimil!

espírito.

producente, dada uma expectativa de declínio, por

postas, bem como ã inspiração humanística de seu
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O SR. RELATOR (Deputado João Pedro) -- Eu gO!

taria de saber então de V.Sa. se. como advogado e brasilei

ro, fica satisfeito com a letra da lei, se isso lhe basta.

sertação, que significa realmente uma contribuição aos tr!

balhos deste õrgão parlamentar. Dou a palavra ao ilustre Re

lator, Deputado João Pedro de Carvalho Neto, para as inda

gações iniciais.

o SR. RELATOR (Deputado João Pedro) -- sr.Pr!

sidente, Sr. Depoente, eu ouvi atentamente o depoimento do

Dr. Getúlio de Barros Barreto, que vem trazer mais subsldios

a esta Comissão, para que possamos cumprir a finalidade para

a qual ela foi proposta. Contudo, eu tenho ainda algumas dQ

vidas e gostaria de tê-las esclarecidas, para o meu melhor

entendimento. Eu gostaria de sabpr do Oro Getúlio de Barros

Barreto, no que diz respeito ã integração. qual o entendime~

to juridico de integração, integração na comunidade nacional.

O SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto) -

O SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto) -

Nobre Deputado, a lei, o Estatuto do !ndio e jovem. Até aqui

não tem dificultado o trato da ~roblemãtica indigenista. Um

maior estudo, um exame de outros setores, contribuiçóes obj~

tivando melhor compreensão, talvez fossem úteis. Mas dizer,

afirmar eu, como Procurador Geral da FUNAI,qu~ a lei estã i

nibindo a atividade do órgão, no sentido de perseguir a int~

gração do indio ã comunhão nacional, isso seria demasia de

minha parte. Até aqui, reconheço que realmente essa lei e de

louvãvel inspiração e realmente atende os anseios dos indios

no Brasil.

Peço licença

Muito obri ga-

O SR. DEPUTADO MoACIB DALLA

o SR. DEPUTADO MOACIR DALLA

F,UNAI?

o SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto)

A tutela, eminente Deputado, vale como uma proteção a um in

divlduo que, tendo caracteristicas próprias, estã sendo con

vocado por uma outra sociedade e mantem relações com essa o~

tra sociedade, tem de estar protegido, para que não sofra

uma diminutio, em decorrencia desse grau de próprio conheci

mento de nossa sociedade. Então, acho a tutela de total -va

lia, e e preciso que ela seja interpretada como proteção. I~

so não significa diminutio. Estamos tentanto justamente su

prir uma deficiência que decorre não de ausência de inteli

gência do indio, não, porque ele e bastante no mundo dele, e

nesse a FUNAI nã~ interfere; mas do fato de que ele mantem r~

1ação com uma cultura que difere da sua. O pressuposto e de

que eles vêm i nossa sociedade e, portanto, enq~anto eles não

tiverem o pleno conhecimento dos nossos hãbitos e dos nossos

costumes, nós então os protegeremos, para que essa situação

de maioridade perante a lei seja alcançada, que e um objeti

vo inclusive constitucional.

O SR. DEPUTADO MOACIR DALLA -- O órgão comp~

tente para dar essa emancipação e o Judiciirio, ou a própria

O SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto) -

Nesse particular, a lei deferiu tão-somente ao indio a prov~

cação e ao Judiciãrio, a homologação do ato. Somente ao iR

dia estã deferida a provocação.

do.

para uma indagação. V.Exa. falou muito bem na sua explanação

com relação i emancipação. V.Exa. diz agora que a tutela e

um agasalho juridico que da ao ;ndio maior segurança e maior

garantia. Mas como se faz a emancipação do indio? Que requi

sitos são necessãrios para que lhe seja concedida a emancip~

ção? Quais as exigências legais?

O SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto) -

Perfeitamente. Pois não, Deputado. A lei estabeleceu, no art.

99, os requisitos a serem satisfeitos para que o índio provQ

que a sua liberação do regime tutelar. A idade minima de 21

anos, o conhecimento da lingua portuguesa, habilitação para

o exercício de atividade útil na comunhão nacional e a razoi

vel compreensão dos usos e costumes de nossa sociedade ens~

jario do indio, quando atendidos esses. requisitos, a liber!

ção do regime tutelar, desde que ele solicite essa emancip~

ção.

evidentemente. qUestão de giza~Eminente Deputado, eu fiz

na minha manifestação, que ela iria se calcar toda em texto

de lei. Reservo aos antropólogos e sociólogos, cientistas s~

ciais, indagaçQes que extrapolem esse meu ~. E, no caso

especlfico da indagação feita por V.Exa .• eu posso esclare

cer que a lei buscou dar um criterio objetivo, eminentemente

objetivo, para que se processo a integração do indio ã comu

nidade. Es tabel eceu a. 1ei requi sitos, eomo idade mln ima de

21 anos, conhecimento da llngua portuguesa e habilitação p!

ra o exercicio de atividade útil n~ comunhão n~cional. bem

assim uma razoãvel compreensão dos usos e costumes de nossa

sociedade, como um parãmetro para exprimir a integração do iR

dio, o conhecimento dele de nossa sociedade e aptidão que,

uma vez que ele queira despir-se da condição de tutelado, p~

derã provocar, na medida em que requeira emancipação, que s~

rã o limite, a emancipação da própria tutela.

O SR. RELATOR (Deputado João Pedro) -- t esse

o entendimento do Procurador da FU~AI. Muito obrigado. Ainda

gostaria de saber, a respeito desse regime tutelar, se,pelos

estudos a que V.Sa. tem procedido, pela sua atuação de Proc~

radar, pelos trabalhos que vem desenvolvendo, esse regime t~

telar aânda deve ser mantido como ele estã atualmente coloc!

do, ou se deveria ser modificado, atualizado ou ate corrigi

do, se fosse o caso.

O SR. RELATOR (Deputado João Pedro) -- Sr. D~

poente, pretendia fazer a mesma pergunta que fez o nobre De

putado Moacir Da11a, a respeito das exigências legais, mas

V.5a. acabou de nos esclarecer agora que deferir esse re

querimento compete ao Judiciãrio. No que diz re~peito a te~

ras, gostaria de indagar de V.Sa. qual tem sido a atuação

da FUNAI em defesa das terras indigenas. Porque sabemos aqui

que existem divergências, por exemplo, com o INCRA e,também,
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às vezes, há ingerência de outros õrgãos sobre as terras i~

dígenas. r o casa das rodovias. como a BR-ao etc. Gostaria

MOs de saber. então, qual tem sido a atuação da FUNAI.

O SR. DEPOENTE (Ge~lio de Barros Barreto)

A Fundação Nacional do Tndio tem ouscado manter entendimen

indígena, busca agasalhar não sô a cultura. as tradições.mas

todo um modus vi vendi dessa comunidade e o espaço onde ela

se deseovolve. E a própria lei foi muito sãbia ao estabele

cer que evidentemente não seremos nôs que iremos recorrer ao

retorno da posso do indio ao tempo do aescobrimento. Então,

tos, objetivando justament~ que não ocorram situações como o que fez a lei? Ela deu parâmetro: é a situação atual dos

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) --

Vou arriscar-me. entrando em seara alheia e num campo antr~

po1ógico. Mas para esse efeito vou investir-me de um homem

Tem sido. Que eu tenha notícia, que me ocorra agora, rea1me~

te não posso afirmar.

Pelo

~las' e~

Eu go!,

muitas

Porque.

O SR. RELATOR '(Deputado João Pedro)

o SR. RELATOR (Deputado João Pedro) --

qual seria o elementq que teriamos para dizer se

que a FUMAI. ~o demarcar. verificar que uma inibição é uma

inibição de certa forma recente, ela incorpora esse fator i

nibidor dentro de sua demarcação e vamos ao Judiciario para

postular. caso haja exteriorização de propriedade. em defesa

da contemplação dessa posse plena:

cionais de caça. de pesca. de ritos. de cerimônia religiosa.

Isso t~do interfere na própria definição fundiaria. E esse

somatório e que, afinal. serâ o ~e a FUMAI irâ demarcar.

o SR. RELATOR (Deputado João Pedro) --Dr. Bar

ros. a FUNAI tem um parâmetro legal que ê a fixação da dime~

são da area. V.Sa. poderia dizer qual é esse parãmetro legal?

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto)

Perfeitamente. E a certeza ê muito grande. Sr. Deputado, na

medida em que compõem a própria equipe que demarca a terra

indigena o antropólogo e o agrônomo. que são extremamente pr~

parados para mensurar todas as peculiaridades de determinada

comunidade. Esses irão ditar essa definição. esse anseio e a

própria quantificação da necessidade indígena.

se parametro legal ê fixadO em lei ou e discernimento de ca

da um? Como ê fixado isso?

O SR. DEPOENTE ( Getulio de Barros Barreto) 

A peculiaridade de caoa comunidade ê que vai ditar a dimen

são. Porque a lei manda garantir a posse do indio. Essa po~

se não vai significar. como eu trouxe aqui na minha própria

manifestação. apenas a morada do índio. porque. se assim fo~

destrói-se toda uma comunidade. Não. Ai entram âreas tradi-

que entendi. essa fixação pa ârea poderia variar do entendi

mento de um a~tropô10go para outro.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Não. existe parâmetro. Dentro da própria FUMAI ja existe por

taria regulando a matéria -- eu oão a trouxe -- que no fundo

índios somada a um consenso histôrico sobre essa ocupação, ~

vidente que não partida de violência que se possam mensurar

ocorridas recentemente. Isso não se hã de admitir. Na medida

o SR. RELATOR (Deputado João Pedro)

taria de ouvir de V.Sa. -- porque ãs vezes ouvimos

retrata toda essa colocação que aqui jã transmiti.

na verdade. Sr. Deputado. não hâ uma colocação matemãtica.Não

estamos lidando com numeros. mas com gente. Então. temos de

atender a essas peculiaridades e a todo o mundo cultural que

isso envolve.

extensas

criticas de que essas âreas são muito diminutas ou são muito

A

Isso

Houve

implantaçãoas já ocorridas. de construção de estradas. de

O SR. RELATOR (Deputado João Pedro) -

tem sido sempre observado, então?

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) --

de projetos e outras atividades pertinentes ã terra. O INCRA

realmente não nos tem causado grandes transtornos. A conjug~

ção de esforços ê muito grande no sentido do respeito ã pre

sença indigena e, alias, a própria lei que regula a materia

no âmbito do Instituto Nacional de Colonização e Reforma A

graria prescreve e chama a atenção do próprio INCRA para que

se respeitem as terras indigenas. E ate aqui o que observa

mos ê que -- pelo menos não ocorre no momento partido do

INCRA, não há cas~ de inibição a esse esforço da FUNAI no se~

tido da definição e demarcação das terras.

realmente a passagem da estrada, por razões de interesses e-
\

conômicos, ou interesses da integração nacionàl avultaram,

mas. em verdade. discutir sobre a conveniência ou não eu não

posso. Na verdade. a FUNAI recebeu o caso como fato consum~

do. Então. descabe a mim. evidentemente. entrar no mérito de

uma definição. uma ~~~isão que partiu de um escalão que não

o meu.

FUNAI ficou ã margem da discussão e de conveniência.

O SR. RELATOR (Deputado João Pedro) -- Gost!

ria de saber de V.Exa. se existe por parte da FUNAI um est~

do objetivo de qual a ãrea necessaria ã permanência e manu 

tenção de indios em determinadas areas. Como e fixada a e~

tensão da area necessaria ã subsistência das tribos? Essa fi

xlção ê a1eatôria? Qual a area ótima? Como a FUNAI estabel~

ce essa area?

O SR. RELATOR (Deputado João Pedro) -- E o c~

so da BR-aO. que atravessa o Parque Nacional do Xingu? Qual

foi a atuação da FUMAI no caso?

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Tenho a impressão, de que, eminente Deputado, isso foi respo~

dido. Não sei se o Gen. Bandeira tocou no assunto. ja que a

Presidência foi dele •.• Mas nesse particular. realmente a

que realmente hã sete anos lida com a materia indigena.

FUNAI tem parâmetros inclusive legais. mas vou dar uma abo!

dagem. primeiramente. discreta. sobre o enfoque antropo1õgi

co. E o mundo cultural do indigena que se vai defender. COM

todas as suas peculiaridades. A FUNAI. ao definir uma area essas ãreas realmente são pequenas ou são grandes. A impren
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de 27 de junho de 1928?

O SR. DEPOENTE (Getulio Barros Barreto) -- Eu

o entendo derrogado, na medida em que ficou estabelecida ei

sa tutela ã União Federal. r interpretação minha. Esta sujei

ta às críticas de V.Exas. Mas, entendo que, instituída a

FUMAI como órgão assistencial, a ecercitar, em nome da União.

a tutela, ficou prejudicado este artigo e praticamente rev!

o SR. DEPUTADO MOACYR DALLA --Sr. Presidente,

Srs. Deputados, ilustre Depoente, Dr. Barros Barreto, prell

.'narmente permita-me congratular-me com V.Sa. pela belíssl

.a exposição que fez. t uma verdadeira aula de Direito. on4e

enfoca, com muita precisão, a defesa dos indígenas. t uma b!

leza termos nesta Comissão elementos do quilate de V.Sa. a

nos dar verdadeiras aulas para que cneguemos a uma conclusão.

Mas, dentro desse esplrito, queria rogar excelsa vênia de V.

Exa. para formular duas ou 3 perguntas. A primeira e a se

guinte: o Estatuto do !ndio ê omisso sobre o assunto das ati

vidades missionárias. As missões religiosas têm algum amparo

o SR. DEPOENTE (Getúlio Barros Barreto) -- N~

bre Deputado, primeiro quero agradecer-lhe a generosidade das

palavras deferidas ã minha pessoa. Em segundo lugar, o pro

blema da atividade de missão religiosa não surge na lei. O

veto foi estabelecido quando da orópria aprovação da Lei

6.001. A tutela cabe à FUNAI po~ determinação legal. A FUNAI

sempre reputou benvinda essa coleboração. Mas introduzi-la

como direito vai acarretar uma dicotomia que não e intere~

sante, na medida em que isso pode realmente conduzir a enf!

ques distantes sobre uma mesma problemática. A FUNAI tem pr~

cedido a um engajamento e a um modo comum de atuação com as

missões religiosas, isso feito atraves de convênio e decor

rente desse imperativo que o exercicio dessa tutela foi def!

rido pela Lei à FUNAI, não às missões religiosas. Evidente

que se respeita toda a tradição da própria presença da Igr!

ja, e~pecificamenta. Vamos enfocar o problema da Igreja, de~

de 1500, de Nóbrega, Anchieta, esses primeiros Jesuítas que

realmente tiveram atividade em favor dos silvícolas nacio

nais. Mas a questão. sob o ponto de vista legal, foi deferi

da ã FUNAI. t ela que, em nome da União, exercita essa tute

la. Portanto, qualquer participação, vamos dizer, será a tI

tulo de colaboração.

O SR. OEPUTADO MOACYR DALLA -- V.Sa., então,

hã de me explicár o seguinte: dado que nenhuma lei posterior

fala em catequese religiosa, estaria em vigor o Decreto 5484,

sa sempre comenta isso, que determinadas ãreas são muito p!

quenas para a fixação da população indígena e outras são i·

mensas. Então, fico sempre na duvida.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Vamos distinguir aí a situação do Sul do País com a do No~

te. No Sul, ãrea eminentemente minifundiãria, contemplações

adaptadas de 1930, 1940, existem realmente inibições;a FUNAI

não nega isso. Estamos fazendo um esforço brutal no sentido

do engajamento de outros órgãos na solução do problema. Não.
conseguimos a plenitude, muito embora inclusive estejamos no

Judiciãrio objetivando a reintegração da posso indígena nes

sas ãreas. Mas o grau a que os l~dios do Sul chegaram não os

torna merecedores de comtemplação de ãreas de grande porte.

As ãreas do Sul são compatíveis com os anseios deles, pelo

grau de contato com a civilização que eles apresentam. Então,

eles jã não são dependentes da caça e pesca. Eles estão num

outro nlvel de situação. Enquanto que para o Xavante, por

exemplo, pelas peculiaridades dele, evidentemente que a

FUNAI tem de ter uma ãrea maior. Então V.Exa. me provoca,tal

vez ate querendo quantificar. Mas volto a dizer o seguinte:

não estou com numeros. Hã correntes, inclusive, que gostarl

am de deferir a cada família indígena 50 hectares. Não. A.

nossa briga não e essa. A FUNAI realmente quer defender o

mundo cultural deles, e isso vai implicar ~ próprio grau de

evolução que essa comunidade conquistou.

O SR. RELATOR (Deputado João Pedro) -- Pelo

que entendi, então, na Região Sul essas ãreas são menores e

nas outras regiões menos desenvolvidas do Pais as ãreas são

maiores. Concluo, pois, que essas ãreas terão tendência a di

minuir. Elas não são estãveis; são fixadas, atualmente,atra

ves de legislação própria! mas não são estãveis porque, pelo

desenvolvimento, a tendência seria a sua diminuição. Seria

assim?

o SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto)

Em parte. Entendo eu que ,na medida em que essa segurança na

defesa e proteção da terra e perseguida e conseguid~ pela

FUNAI, essa comunidade tende a aumentar. A higidez tem subi

do assustadoramente, pela atuação das equipes de saude da

FUNAI, e a instituição de novas técnicas somadas ao próprio

aumento demográfico dessa comunidade que está sendo protegi

da vai acarretar fatalmen.e a mantença dessas lindes no vol~

me que V.Exa. enfoca.

O SR. RELATOR {Deputado João Pedro) -- Sr. Pr!

sidente, estou satisfeito. Muito obrig~do.

legal? São tQleradas? A FUNAI impõe condições de

aos missionãrios?

trabalho

O SR. DEPOENTE (Getulio Barros Barreto) ~

brigado a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

-- Meus cumprimentos ao ilustre Relator pela propriedade das

questões formuladas, bem como ao Dr. Barros Barreto pelas

respostas elucidativas que forneceu. Tem a palavra o ExmQ

Sr. Deputado Moacyr Dalla, inscrito a seguir.

gado.

O SR. DEPUTADO tlOACYR DALLA -- Então, as difl

culdades de relacionamento da FUNAI e do CIMI se prendem a

questões pessoais e ideológicas?

O SR. DEPOENTE (Getulio Barros Barreto) -- p!

de ser. Não acredito que a Igreja, ou o CIMI, queira ter a

vaidade de ter o direito. Não se coaduna com a própria figu-
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o SR. OEPUTAOO MOACYR OALLA -- Agradeço a V.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Moacyr Dalla) --T!

nho a honra de conceder a pa1avr~ao.Sr. Deputado Israel Dias

Novaes, Presidente desta CPI, para fazer suas indagações ao

Sr. Depoente.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novae~

-- Meus cumprimentos ao Deputado Moacyr Dalla e peço a S.

Exa. que assuma a Presidência,da Ilesa durante o tempo em que

o Presidente se dedicar, por sua vez, ã inquirição do Depoe~

te.

CIMI defende intransigentemente o direito do indio. E não v~

jo razão. se a FUNAI e um órgão competente para defe~der ta~

bem para esse choque antagõnico que existe. em procura de um

querer minimizar a ação do outro. Este o meu ponto de vista.

E quero voltar a parabenizar V.Sa. Estou satisfeito, Sr. Pr~

sidente.

que, não obstantlconsidero -- e. digamos, coloco reparo

dio. Não vejo como ate isso está prejudicando. Poder-se-ia~

elastecer alguns aspectos, na medida.em que se notasse qUI

fosse necessária a instituição, por exemplo, de um foro ·pri

vilegiado, politico. Talvez isso tenha passado desapercebid~

Mas, ao mesmo tempo, isso tem outras conotações. porque •

partir de uma premissa de que há segregação. E isso. num co~

texto constitucional. e dificil de prosperar em torno da lli.

Mas para o tndio. como autor ou reu. talvez fosse interessa~

te a instituição de um foro privilegiado. Mas levo isso a

V.Exas •• pois sou aplicador. e V.Exas. são os criadores da

lei. Nesta oportunidade e nesta Comissão. ê interessante de!

perta r as mentes voltadas para o problema. para qu~ realme~

te esta questão seja enfocada com todo o brilhantismo de que

V.Exas. são detentores. Este e um ponto que pode ser examin~

do. Temos um exemplo: recentemente. perdemos, no Judiciãrio.

uma solicitação de desaforamento. Não conseg~imos fazer pr~

valecer a nossa tese no episódio da Colónia de Merure. E o

processo vai ser julgado na Comarca de Barra do Garças, co

marca esta em que, pela atuação da FUNAI, foi demarcada em 3

ou 4 anos, praticamente e a definição fundiária Xavante e

Bororo toda. ~ evidente que o grau de insatisfação dos regi~

nais contra os lndios deve estar avultando. Mas, lamentavel

mente. não conseguimos, no Judiciário, obter o desaforamento,

que era a nossa pretensão. Então, \esse e um ponto que talvez

deva ser encarado. E volto aqui a V.Exas. elaboradores de

lei. criadores de leis, para que se preocupem, com esta mat~

ria. que acho vai ser interes~ante para a nossa própria atu!

ção.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES --Eu apenas

oSa. a informação. Só queria dizer que, no meu entender.

ra do clero. Vaidade e' incompativel. Fui aluno jesuita razo!

ve1mente aplicado. E dentre as lições recebidas não me coube

esta, por exemplo, de vaidade. ~ão acredito que por vaidade

i que se quererã assumir essa posição, a reivindicação de di

reito, quando a lei ja'esta muito clara no sentido, volto •

dizer. de que realmente essa tutela pertence ã União Federal.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Muito ~

brigado, Sr. Presidente. Jã disse, Sr. Dr: Barros Barreto,

do proveito que esta Comissão tem com a sua presença no seu

meio. Limito-me, portanto, a formular a V. Sa. questões que

eu creio, na medida do possive1, objetivas. sobre o seu de

poimento e questões correlatas. Creio que V.Sa. ê, atualme~

te. o mais antigo funcionario da FUNAI. Há outros mais anti-'

90S que V.Sa.?

outros.

de 70.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas V.Sa.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- E sempre

seja relativamente recente no tempo, o estatuto tem tido, di

gamos assim. uma provação efervescente, porque. depois da

sua colocação em vigor, acelerou-se a polltica desenvo1vime~

t~sta do Governo. Então, tenho a impressão de que esse tem

sido o grande teste do estatuto. essa eclosão do avanço de 

senvo1vimentista ~elos sertões habitados põr lndios. porque

hã leis que são testadas por secu10s e hâ outras que são te!

tadas por anos e, ate, por meses. Eu tenho a impressão de que

essa pertence ao segundo caso, porque ela estã num teste te~

rivel ali, diariamente.

o estatuto ••• Eu quero referir-me ao estatuto.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto)

Mas o estatuto deu todo o mecanismo para que se possa •••

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas hi

vo1vimentismo. Quando ele foi posto em vigor, deslanchou-se

algo aqui, ali, digamos. O Pals inaugurou a polltica dese~

volvimentista rumo ao sertão. O estatuto foi feito numa ep!

ca de relativa calmaria, quando ainda se preparava o desen -

~ SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) --

,Perfeitamente. Reconheço que houve esse acelerar de tUdD,

mas da; a dizer-se que a FUNAI estã num descompasso •.•

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Não, mas

Meu

Estatuto

ninguem

o SR. DEPOENTE (Getulio Barros Barreto)

o SR. PEPOENTE (Getulio Barros Barreto) -- Há

atuou na Procuradoria, como advogado que e?

O SR. DEPOENTE (Getulio Barros Barreto) --Sim.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES -- Então,

eu considero o seu juizo sobre o Estatuto do Indio inestimã-

mais indicado que V.Sa. para dizer hoje se o Estatuto provou

bem, na pratica, e em que ponto deve ser ele consertado.

figura entre os funcionarios mais antigos?

O SR. DEPOENTE (Getulio Barros Barreto) --Sou

velo Quer dizer, V.Sa. acompanhou a elaboração do

do Indio e tem seguido a sua aplicação. Portanto,

nobre Deputado, eu disse, hã pou~o, Rue o Estatuto ainda e!

tã em plena juventude, esta sendo medido. está sendo vivido.

E o escorrer do tempo fatalmente virá dizer da necessidade

da sua modificação. Honestamente, eu vejo que, ate aqui, ele

não e fator inibidor desse pressuposto em que se consagra a

politica indigenista brasileira, que e de integração do in-
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quais seriam, digamos, as conseqüências? Diga-me um coisa,hã

v.ntage~s na emancipação do indio, já que ele não descobre e~

sas vantagens? Porque esteve, aqui, outro dia, o Vereador

Jair de Oliveira, Vereador, Fiscal de Rendas, Exator, quer

dizer, um homem profundamente integrado na comunidade, alto

fun~ionãrio, concursado, com curso de Teologia em Uberaba,

um cidadão que de indio, agora, sõ tem a cor, e ele se recu-

sa a ser emancipado, diz que não quer ser emancipado. Então,

essa figura juridica, a que o Estatuto dá tanta importância,

i uma letra morta, porque se em sete anos de estatuto,emanci

Dou-se um, não há razão para existir a figura.

O SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto) -

U. que buscou isto.

essa po1itica desenvo1vimentista. Por isso é que eu acho que

I letra estática da lei, nesse caso, não pode fornecer dados

nesse sentido. Temos que verificar a experiência porque o e~

t.tuto ê acusado de propiciar abusos; não há uma defesa, ele

nio garante ã categoria indigena uma defesa como seria de se

"sejar. Eu tenho a impressão de que a sua experiência fore~

se, nesse capitulo, e que podia responder melhor às nossas

indagações.

o ni!!

Sõ comoo SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAIS

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES --

O SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto) -

Perfeitamente. E vai responder pelos seus atos.

o SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto) -

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Dos seus

Exatamente.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Um que

buscou. Pois ê, mas, naturalmente, e de iniciativa do indio

emancipar-se.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto)

Permita-me. nobre Deputado. acho que isso e a consagração da

lei.

O SR. DEPUTADU ISRAEL DIAS NOVAES -- Esse!

diantou-se e por motivos que ele. naturalmente, deve ter e~

plicado ã FUNAI. mas não explicará. jamais. à Comissão. re-

solveu dar um passo ã frente e emancipou-ser Mas os outros

acham que isso não e passo ã frente. a começar pelo Vere!

dor. teôlogo e funcionário concursado.

origem étnica. Na minha opinião, o Jair aderiu ã sociedade

circundante. invasora. Em primeiro lugar, ele e pastor pro

testante, formado em Teologia, quer dizer, os valores reli

9iosos ele abandonou completamente. FreqUenta ainda certas

cerimônias religiosas, e ele mesmo concorda em que e acusado

de fazer isso por motivos eleitorais, porque é Vereador, e

nãó só Vereador, CQmO foi 29 Secretário, 19 Secretário e Pr~

sidente da Cãmara de Aquidauana, que é uma cidade muito gra~

de. Então, esse moço está inteiramente integrado ã sociedade

branca.

guem querer ser emancipado?

O SR.'DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto)

Não. o principio de integrar ~. vamos dizer. o documento h!

bil, formal. Na medida em que o Judiciário e provocado para

uma querela em que o individuo venha argüir a condição de i!!

dio para tornar-se inimputável ou não-devedor, na õrbita ci

vil, o juiz vai apreciar quais as condições em que ele se :.'1
contra e não adianta a FUNAI dizer que ê indio, não, simples

alegare, pouco vai produzir no Judiciário. Então, há dois

momentos, -um, o momento juridico; o outro, o momento antr~

pOlôgico. No antropolõgico, o indio Jair de Oliveira será

sempre um indio. Etnicamente, é um indio. Ele tem seus val~

res; garanto que ele ainda dança as suas danças tipicas. Ma~

teve o que achou compativel com a nova situacão que lhe foi

transmitida, com o que a nossa sociedade lhe ofereceu e com

o que ele aceitou. O livre arbitrio dele influiu nisso. En

tão, foi-lhe dada uma série de mecanismos e uma série de c~

nhecimentos do nosso mundo, o que ele reputou válido, adaR

tou-se, assimilou, mas jamais ~ega a condição de indio. como

origem étnica.

.migos, dos seus companheiros étnicos, ele guarda apenas as

caracterlsticas fisicas. O resto, abandonou.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Agora indago eu, Deputado. Terá ele que ser suprido para par

demais

Então,

ca. Isso foi feito a pedido pessoal dele, porque os

Já estáo confundidos e nem precisam disso.
O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS ~DVAES

O SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto) -

O que eu digo, eminente Deputado, é que nôs estamos buscando

acompanhar todo esse processo. A demarcação administrativa e
uma realidade. O que a FUNAI tem conseguido em cima disso e
notável. r que pouco se divulga, pouco se difunde, é um tra

balho consciente, silencioso. A FUNAI está cumprindo uma o

brigação legal; busca, mas não quer loas, não. A prôpria n~

tureza, a pessoa do nosso Presidente, com sua humildade, sua

serenida}e -- ele e homem aberto ao diálogo -- não enseja

loas e elogios, não. Nôs estamos buscando realizar um traba

lho. Talvez, o grande pecado da FUNAI seja o de não divul 

gar os seus prõprios trabalhos, mas e a consciência do dever

cumprido que nos leva a dizer, com toda a tranqUilid~de, me~

mo, que perseguimos e estamos fazend~ o maior esforço em de

fesa. não sô da terra. como da higidez e de todos os valores

culturais dos indios.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES -- Por exe~

plo. a figura da emancipação do indio e capitulada no estat~

to. necessariamente. Então. vamos dividir essa pergunta, a

respeito da emancipação. em duas partes. Em primeiro lugar.

Como ficará a situação do indio emancipado, já que o Estat~

to do fndio nada diz a respeito? Até agora. não se emancipou

nenhum indio. se não me engano.

O SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto) -
Só um foi emancipado.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Um só ~

man~ipado. E como é que ficou esse ~m?

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

r a tal coisa: o fato de um sõ ser emancipado. pouco signifi
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tlcipar do nosso mundo? Será que ele precisa de proteção?

Ele se autogere?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas ele

e o primeiro a reconhecer que a emancipação não interessa,que

ê letra morta. Então, qual é a diferença entre a integração

e emancipação, por exemplo?

O SR. DEPOENTE (Getullo de Barros Barreto) -

A consolidação, vamos dizer, o momento, o clima, o topo da p!

rãmide da integração ê o recDnhecimento da emancipação, e o

limite dela.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Da ema~

cipação?

o SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto)

Da integração. Na medida em que o homem conquistou todos ~

que1es requisitos, fatalmente a emancipação tem que ocorrer.

Por que eu vou tutelã-lo? O que significa tutela? Tutela ê

proteção. Se ele tem pleno conhecimento de nosso mundo, de

nossa sociedade, vou protegê-lo para quê? Protegê-lo, numa

a~tura dessas, e um contra-senso. Isso é uma diminutio incrI

vel, quando entendo que o indivíduo ê plenamevte capaz. Pode

não ter o requisito formal da emancipação, mas como digo, se

o Judiciãrio for provocado para enfrentar uma questão em que

ele seja parte, não lhe adiantarã levantar sua condição de

índio. Etnicamente, ele seri reconhecido como tal, mas jur!

dicamente.não. V,ai-se medir se ele e capaz de adquirir direi

tos e contrair obrigações. ou se ele não se enquadra na ex·

cludendi punibilidade do art. 22.do Código Penal.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Então. a

emancipação seria apenas o batismo legal do integrado?

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto)

Perfeitamente. r uma expressão muito feliz.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES Eu lhe

pergunto, em decorrência disso: o Ministro Rangel Reis, há

pouco tempo, declarou-se favDrãv~l ã pronta ~mancipação. em

grande escala. Para isso. precisa haver a iniciativa da

FUNAI. de retirar o pode~ de iniciativa do índio?

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto)

O Ministro depois exp1ico~ o problema.

,O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- O neg~

cio é esse: diz-me uma coisa para um jornal e depois exp1!

ca-se para outro •••

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Talvez o jornal tenha interpretado errado. Mas o problema

que V.Exa. invocou foi o da emancipação? Não anotei.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES -- r. Ele

queria a emar~ipação em larga escala. prontamente. dizia o

Ministro Rangel Reis. Isto saiu publicado em jor.aais e eu

ate recortei.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Ba.ros Barreto) -

Acho eu. com toda a frieza. que talvez esse capítulo mereça

outra consideração. Vamos examinar a tutela no Código Civil.

Ha medida em que tenho um pupilo -- não olhando a coisa do

ponto de vista do menor, vamos esquecer esse rótulo de tute

la orfano1ógica. isso não existe -- na medida em que tenho

sob minha proteção uma determinada pessoa. na medida em que

verifico que ela preenche os requisitos da lei. não tem sen

tido negar-se ao próprio tutor ele mesmo provocar a emancip~

çio. r claro que não tem sentido.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES Então.

há que mudar o Estatuto.

O SR. DEPOEnTE (Getúlio de Barros Barreto) -

Na contemplação disso. o órgão te rã toda a cautela. Quem vai

se manifestar são seus técnicos. seus especialistas. espec!

a1mente no campo da antr~pologia.e o psicólogo se manifestar

sobre ess~ compreensão de nosso mundo.

O SR. ISRAEL'DIAS NOVAES -- Então. o Estatuto

deveria ser consaltado, num ponto capital como esse. ã luz

da experiência.

O SR. DEPOENTE ( Getulio de Barros Barreto) 

Interessante. Pode ser acrescentado a isso: ã luz dpssa_exp~

riência que abre ensejo também a que o órgão verifique a s~

tisfação dos requisitos da lei e. com fundamento nisso. pro

mova. então. a própria emancipação do índio.

O S~ DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Entender.

então. ã sociedade éircundante o poder de iniciativa da ema~

cipação.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barre~o) --

Perfeitamente.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Parece

que há uma pequena contradição, que par mim foi observada e

eu quero ver se V.Sa. concorda. O Estatuto do !ndio manda ~e

se respeite a Convenção 107 - art. 66. Entretanto, enquanto

a Convenção diz. no art. 11. que serã reconhecido o direito

de propriedade das terras aos índiOS. o Estatuto do !ndio

diz. no art. 22. que cabe ao índio apenas a posse das terras

que habita. Acho que aí há uma contradição clara. entre pr~

priedade e posse.

O SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto)

Não existe contradição na medida em que um comando maior.

a Constituição Federal. norteia ~s c~isas. A Constituição g~

rante a posse ao índio e essas terras, cuja posse decorre da

presença dele. estão incluídas como bens da União. mas ê evi

dente que. no momento da integração, da emancipação do índio.

essas terras vão ser conferidas aos índios, ã comunidade f~

dígena.

O SR. DEPUTAPO ISRAEL DIAS NOVAES -- Como pr~

priedade.
O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto)-

Perfeitamente. r propriedade dela. Não teria sentido essa d~

fesa enquanto ele fosse índio.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- r. mas a

Convenção não estabelece isso.

O SR. DEPOENTE (GetUlio de Barros Barret,,)- E.!,

sa Convenção. permita-me. Deputado. acho-a de grande valia.

realmente.
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o SR OEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Valiosa.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Muito valiosa. Mas eu verifico que essa imaginação legislat!

va brasi1~;ra vem de 1910 e ela praticamente se calca em t~

da a exper •• ncia legislativa sobre o ;ndio do Brasil. Então,

eu prefiro ficar com os nossos, dos quais V.Exa. é um dos'

brilhantes representantes no Poder Legislativo.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES Quer d!

com a proibição óbvia não apenas da alienação, mas também de

qualquer forma de disposição da terra. Então, por exemplo, o

arrendamento ê vedado pelo Estatuto. Respeitaram-se os arre~

damentos existentes ã êpoca da promulgação do Estatuto, mas

há um caso, ali, curioso, que é o caso dos Kadiwêus, que di~

põem de uma ãrea imensa -- 400 mil hectares, se não me eng~

no -- de extraordinária fertilidade e, portanto, muito suspi

rada pelos empresãrios e que era objeto de arrendamento ã ê-

zer, fica, com o condicionamento, a figura da emancipação.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) --

ma a posse em propriedade, com a e~ncipação.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barret9) --

O SR. DEPOENTE (Getul io de Barros Barreto), -

Perfeitamente: como propriedade.

Exatamente. Serã o destino das terras. Seria até de bom aivl

tre. A própria interpretação do texto constitucional atual,

i luz da interpretação de Pontes de Miranda, e toda nesse

sentido. Na medida em que ele se incorporar, ele vai ser ti-

tular dessa terra, porque não tinha o~tras.

foram

Porque e

poca da promulgação do Estatuto. Esses arrendamentos

ta são feitas, se têm sido feitas recentemente?

respeitados, mas ultimamente eles foram renovados e hã infor

mação, de boa procedência, de que prossegue o pro~esso de ar

rendamento e a preço vil. Falava-se em Cr$ 1,00, por hecta

re, anual. Algum depoente informado alegou que agora se e~

tavp exigindo Cr$ 10,00 por hectare de terras ferti1;ssimas.

Bem, at me parece que hã duas irregularidades. Em primeiro

lugar, uma violação ao Estatuto. Acho que o Estatuto deveria

respeitar os contratos em curso atê 'o seu t,êrmino, porque at

cairia na letra do Estatuto em vigor, e não renová-los, po!.

que aí jã seria uma violação do Estatuto. Agora,se novos con

tratos foram 1avrados,~e~tão. a violação do Estatuto do !ndio

e total, ê escancarada. V.Sa. sabe o número de arrendamentos

feitos sobre terras de ;ndios, da parte da FUNAI, em que da-

Podendo

Transfo!.o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

Perfeito.

aliená-la?

outra modificação no Estatuto.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) --

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES-- O empresi

r.Reconheço

rio se aborrece com a figura do ;ndio, não ê?

uma tentação muito grande, evidentemente. _

O SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto) 1--

mos com toda a força, porque um contrato sair de Cr$ 1,00 e

partir para 10 jã mostra -- vamos dízer -- uma atuação def~

rida no sentido de realmente auferir, com isso, em favor da

que1a comunidade. Então, à exceção da lei foi realmente ver!

ficada, o que ensejou a feit~ra desses contratos. E digo a

V.Exa. que o desfazimento do contrato e a retirada daquela

gente que se implantou e que estã presente na área Kadiwêu ,

honestamente, iriam significar um fatos incrlvel de invasão

descontrolada, com todas as mazelas e seqaelas que ela traz.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Deputado, realmente a premissa legal ê de expressa vedação a

qualquer ato que restrinja a posse plena do tndio e, dentre

esses, a prõpria figura do arrendamento. Todavia, a própria

lei estabeleceu ~ma excepcionalidade ã regra, que era a de-
I'

corrente de reflexos sociais, de que o desfazimento do co~

trato poderia repercutir. Kadiwêus -- 400 mil hectares, 200

tndios; terra reconhecida a esses índios como homenagem pela

sua participação na Guerra do P?raguai. Então, o que ocorre

naquela região? A FUNAI encontrou uma situação constitutda no

arrendamento, que jã vinha de datas anteriores. Então, teve

de enfrentar o problema; omitir-se ê que não era poss;ve1. I

1egeu-se um espaço em favor dessa comunidade existente e, em

função dos reflexos sociais que o desfazimento do contrato,

então em vigor, iria acarretar,buscou-se renovã-lo. E entr~

e que,

Propri~O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

pressões de toda ~ sociedade envolvente dos locais

por isso, ele pudesse .•.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Então,

emancipado e proprietãrio, seria uti1 estabelecer-se ainda

alguma restrição ã livre manipulação.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Acho que um pequeno prazo não faria mal.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Então, e

dade irrestrita.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto)

Sim. Cautelas deverão existir, muito embora eu mesmo crie i~

dagações a esse respeito para mim, porque, na medida em que

o sujeito obteve a propriedade L inibição a esse direito não

tem sentido. Como titular desse direito, ele pode dispor da

terra, usar, gozar como lhe aprouver, mas'; ao mesmo tempo,

fica a preocupação de que ele possa ainda estar sujeito ã

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Outro C!

p;tu10 do Estatuto, que me parece muito respeitáv;l, ê, dig!

MOS, sobre a intocabi1idade no territõrio deferido ao ;ndio,

1ttlI pequeno prazo seri a mui. til i ntel'essante nesse ponto, por

que, evidentemente, a liberaç~o de uma comunidade não vai

deixar que a FUNAI relegue esse ;ndio. Não.E1a irã assisti

10 sem a m;nima ingerência, mas esforçando-se no sentido da

permanência de uma assistência de sapde e de uma contribui

ção atraves de equipamentos, de uma função econômica. Isso I

FVNAI não vai abandonar.
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criou-se um precedente perigosíssimo. Vou dar a V.Sa. apenas

um exemplo: na Capital de São Paulo hã quadrilhas, organiz!

das, de grileiros -- e V.Sa. estã ao lado de um paulista i~

formado, enge1heiro e reitor -- que, encontrando uma ãrea ut

bana, naquela Capital, mais ou menos descuidada de parte do

seu proprietãrio, instalam um favelado, constrõem um casebre

com material usado. antigo, ou dando-lhe aparência de anti

quidade, e requerem o usucapião. E a Justiça se vê abarbada

para a contraprova. Este ê o sistema de grilo mais constante

em São Paulo. Jã estão identificados atê os artistas. Agora,

se na Capital ocorre esse fato, imagine por aí afora, pela

mata. No meio dos 400 mil hectares, ou de outras ãreas,crein

que e fãcil se colocar alguem que .crie problemas sociais. E!!.

tão, aí estã revogado o direito ã terra do índio, porque o

problema social osobreleva. E vou citar a V.Sa. outro exem

plo: quando, agora. se pensou em abrir a ferrovia necessãria

ao escoamento dos minerios de Carajãs, comprovou-se que, d~

pois de estabelecido o traçado, alguns posseiros, e até mes

mo índios. construíram rapidaMente casebres. no traçado, pa

~ serem indenizados. A imaginação humana é muito fertil. E

i por isso que a lei tem de ser muito larga, de maneira a

prevenir muito mais ~abusos. do que propiciã-los. Tenho a

impressão de que. no caso. a.FU~AI estã propiciando os abu-

ex i s tentes. que se

estão social naquela região dos Kadiweos? E

~ial foi instalar-se exatamente numa terra d.

tutQ~. porque se instalaram justamente numa ãrea

J questão

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Foi da

o SR. DEPOE~TE (Getulio de Barros Barreto) -

Em que medida, Excelência, faz favor?

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- E u~ po~

co suspeito porque serã que no vasto território brasileiro

lei, mas V.Sa. sabe que a lei pode ser interpretada do lado

do menor ou do lado do maior opressor.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Aqui não tem interpretação.

vel pela expedição de certidões negativas, dizendo

feTti~idad~ fanr.ffiStica? Esses interessados nas benesses so-

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Outro a~

pecto perigoso, Dr. Barreto. diz respeito ã expedição de ce!

tidões negativas. V.Sa. não sabe o numero de queixas que ch~

gam a esta Comissão a respefto da expedição de certidões neg~

tivas. Sabemos que as certidões negativas têm ocasionado co~

flitos graves. Aqui. ainda hã poucos dias, depôs um responsf

o SR. DEPOENTE (Getülio de Barros Barreto)

Sã peço a V.Exa. que lembre que a abertura foi da lei.

; ,.',11"3':;'" ~;1~~'tam Cr$ 1.00 por hectare, com a anuência de

quen ,~lava pelos índios. Creio que, ali, a FUUAI ficou meio

...<lescoberto.

Maso SR •.DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -

sos a pretexto de resguard&r situações sociais

porque, se esses cidadãos inclusive pagavam um e passaTam

dessa situação -- permita-me dizer. Imputar ã FUNAI essa si

tuação e deçorrência de que V.Exas., com o poder legiferante

que têm na mão. criando a situação~rídica. deferiram-nos e~

o SR. DEPOE~TE (Getulio de Barros Barreto) -

Não. Alem do dos Kadiweus. não. Desconheço, realmente. Perml

tindo-me V.Exa. voltar ao assunto. creio que V.Exas., ao e~

10; estavam lesando os índios em nove, com anuência da FUNAI

E dez continua sendo um preço vil. porque as terras ali são

excepcionalmente ferteis. Creio que aí ficou clara a tutela

da FUNAI para com o posseiro. E V.Sa. conhece contratos no-

em

mas

certi-

recolhida.

mente. não tem atuação mínima sobre essa problemãtica,

havia louvado no livro do professor Gama flalcher de que

a incidência de índios na ãrea e a certidão foi

Então. nio e incomu~ a expedição de certidaes com certa le

viandade. com graves prejuízos, porque, expedida uma certi

dão da inexistência de índios -- e quem expede a certidão i

a FUNAI -- ala gera direitos e atividades, em primeiro lugar

Então, dig~mos que se expeça. parâ uma área. uma certidão n~

gativ~ da existência de índio. O cidadão, de posse da certl

dã~. vai lã.instala o seu projeto. leva as suas mãquinas. as

~uas sementes, os seus adubos. a sua mão-de-obra. o seu bóia

fria. Daí a pouco. recebe uma comunicação da FUNAI de que a

certidão foi recolhida, em face Ja posterior verificação da

incidência de índio na ãrea. O fenõmeno e claro.
O SR. DEPOEllTE (Getulio de Barros Barreto} -

Pois não, Deputado, posso esclarecer. A jurisdição, evident~

hã um mecanismo interno, na FUNAI. regulador dessa materia.

Manifestam-se dois departamentos. Podem ter ocorrido essas

questões.

dões negativas; depois de instalado o processo. ve~ificou-se

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Isso fi

cou claro: ocorreu.

determinadas áreas não havia indios. Ele expediu as

Uão

pagar

abriu

culpados

As aut.2,

Estatuto.

Pelas suas mãos

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

pagar dez cruzeiros. isso significa que eles podiam

tabelecerem a lei, talvez tenham sido os grandes

vos. de prorrogação, alem do dos Kadiweus?

não passaram outros, alem do dos Kadiweus?

Houve um largo debate, como V.5a. mesmo sabe e afirma.

sa oportunidade. Temos de nos curvar ã lei e. se ela

essa porta, a culpa não foi nossa; foi do legislador.

ridades indígenas foram ouvidas na elaboração do

foi o jurista Temístocles Cavalcanti que, no Rio. solitário.

redigiu o Estatuto. Ele fez as linhas gerais. Depois o ante

projeto passou pela Câmara e esta convocou autoridades indl

genistas. Se ningueM mais requer~, por esse motivo social,

terras dos Kadiwêus. e um pouco suspeito.

o SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barr~to

Exatamente. Hoje, hã maior sofisticação nisso na medida em

que a FUNAI, acelerando seu trabalho, como estão já definiu

uma série de ãreas. e quando não as tem. socorre-se do depa~

tamento competente. que e o Departamento de Planejamento C.2.
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O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAtS - A FUtlAI

religiosidade -- ate 'aqui não houve increpaçáo de Tribunal

de Contas nenhum sobre essas questões.

o SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto)

~ contabilizada. perfeitamente. Nas contas da FUNAI, graças

exige que. para a aplicação de um projeto, se constate a i

nexistência de índio na área e, para isso, expede ela certi

dão negativa. Aqui já foi levantada uma questão curiosa de

que o DNER não tem a mesma cautela. O DNER, para elaborar o

traçado de estradas, não pede certidão negativa nenhuma e

vai construindo estradas. como ficou demonstrado aqui pelo O!.

putado João Pedro. Há uma estrada que cruzou, e cruza ainda •

essa

minhaa Deus -- permit~ndo-me ate usar a expressão. dada a

o Parque do/Xingu. Então. não seria interessante que

munitário. Eles e que ditam a so\ução e, na duvida,ainda vão

i área. Então esse temor, honestamente, desapareceu na FUNAI

porque tem havido a maior cautela na expedição desses titu

los, atraves de dois departamentos. São os antropõlogos, o

pessoal de geoagronomia, os êngenheiros de carta, os topõgr!

fos que se manifestam sobre essas questões. Então, o proce~

50 não fica sujeito a uma área' sõ de jurisdição. ~entro da

própria FUNAI há aepartamentos com pessoal especializado e

cóm os da~~s de presença indígena e, na medina em que eles
'.,

nãó -sejam suficientes, hoje em dia, se dirigem ã área para

ve~Jficar.a presença ou não do indígena, a caracterização d~

"Lia área. Então, há um mecanismo interno que afasta. atua 1me!!.-·

.e. ,qualquer increpação de certidões apressadas ou sem a d!.

vida cautela'.

recolhida mais nenhuma outra, alem dessa citada aqui?

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto)

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES Não foi mesma certidão negativa fosse exigida ao DNER. para a sua r!.

de de estradas?

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) --

Desconheço. honestamente.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- A FUNAI

Reputo d~ toda oportunidade. vamos dizer assim. o

to de órgãos que se interiorizem no sentido de uma

engajame!!.

convivê.!!.

cia que enseje a prevenção de acontecimentos que venham a

espancar ou mesmo a violentar todas essas expressões legais

da defesa da posse do índio.

costuma cobrar 75% sobre o maior salário minimo para a expe

dição das certidões negativas? .

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto)

Parece-me que são 80% do valor do salário minimo. O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Porque

xa e estabelecida em lei? ~ legal?

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) --

Taxa. aí. já e sofistificação da FUNAI. O rótulo juridico

não seria taxa: e um expediente de serviço.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES Essa t,!!. um dos instrumentos desenvolvimentistas e justamente a abe~

tura de estradas assim. a todo vapor. mas as estradas tem

desobedecido á qualquer criterio de respeito: por exemplo. ã

problemática intlígena.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) --

e autorizada a fazer essa cobrança?

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Por portaria do Presiden~e: Ele tem competência para estab!.

1ecer.

está em contato com o Ministerio dos Transportes?

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto)

~'as ele

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES Mas ela Hoje. tem-se dado um cuidado muito grande ao assunto.

o próprio Presidente da FUNAI tem buscado.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

Isso

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Isso s~

ria emolumentos?

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Dou o fundamento legal: "Pelas renQas e emolumentos proveni

entes de serviço prestado a terceiro". Então, no fundo. es

tou querendo ver uma situação particular. O particular e que

está me provocando. Eu cuido de índio. não cuido de partic~

lar. Então. na medida em que vem um particular e quer saber

se ali há índio ou não. e se isso vai ensejar deslocamento~

e outras coisas mais que a FUNAI não teria nem condições de

suportar, porque são inumeros os pedidos, evidentemente te

MOS que ter Um calço e um respaldo financeiro para poder ,!!.

tender a essas solicitações.

Que me ocorra. sim.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Aqui foi

afirmado que não estava. tanto que a estrada ê considerada o

grande inimigo da preservação ,dos valores indigenas, porque

estradas vulnerando os costumes indígenas. o seu habitat. n,!!.

turalmente propicfam mistura dan'Osa para o índio. Mas foi di

to aqui que não havia esse contato. O General Bandeira -- a

gora me lembro -- concordou com essa necessidade de que não

se abrissem estradas naquelas ãreas sem a anuência da FUMAI.

Ela que expedisse tambem a certidão negativa, porque o meio

de destruir rapidamente a cultura indígena ê a estrada, que

leva todos os nossos valores para lá e contamina os valores

inégenas.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Isto ê

claro. Agora, eu queria saber apenas sobre a legalidade.

O SR. DEPOENTE (Getúlio Barros Barreto} --Até

lIgo'i-a' ninguem argUiu.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOYAES -- r cont~

bilizada essa verba?

O SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto}

Pode prevalecer. Realmente e de se chamar a atenção para o

caso, muito embora novamente ainda se caia num respaldo. Jã
houve uns dois ou três casos de utilização do diploma, que é

O art. 20 do Estatuto do !ndio, que prevê a excepcionalidade,

via decreto do Poder Executivo. autorizando a abertura de e~
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tradas. Mas é evidente que, num contato de alto nível entre

õrgãos interess~~os, se estude e se examine o prôprio traça-

o SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Sei que tramita um inquérito na Polícia Federal.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES --Esse art.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Eu teria

do da estrada. N.sso estou plenamente de acordo com V. Exa.

Isto e um engajament~ de ôrgios com sentido.

numerosas outras indagações, mas quero apenas aludir à que~

tio, muito delicada, há algum tempo difundida, a respeito dn

affair que teve como principal personagem o Sr. Armando Co~

ceição, que esta Comissão talvez convoque para depor, em f!

ce das alusões feitas ao caso pelo General Bandeira de Melo,

que se referiu muito ao Sr. Harney Sukisdorff, estrangeiro,

casado com brasileira, dono de terra de uma ãrea que foi a-

brigas

E quem

o SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) --

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

teM seus problemas. Provocamos e temosO Judiciário

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Temos nos esforçado para fazer esta defesa.

forçado, mas com eficiência. com eficácia?

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Tem-se ~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES -- Esta e

uma boa ideia de V.Sa. Quando o General vier aqui, f~rpmos as

devidas indagações. Quando aos ppacessos policiais, eu qu~

ria deixar isto para quando viesse depor aqui o Dr. Tiberio

mas queria ádiantar que o Dr. Tiberio e uma vítima de exces

so de trabalho, do qual ele se safa pela sua mestria no as

sunto. Mas há numerosos casos policiais ligados a índios, s~

bretudo contra o índio, porque o índio nio é imputãvel,a não

ser que se emancipe. Quem sabe é por isso que ele não quer

se emancipar, nio obstante a declaração anterior de V.Sa. de

que a integração devidamente apurada pode ter como sinônimo

a emancipação? Crê V.Sa. que os crimes cometidos contra o í~

dio ou contra o seu patrimônio estejam sendo realmente apur~

dos com todo o rigor? Porque, imagine sô -- quero figurar um

caso -- se, digamos, um empresário, tomado de natural ganâ~

cia -- porque, e claro, o objetivo do empresário é o lucro

que invade uma área indígena e expulsa os índios. Estou fig~

rando um exagero. O exagero, às vezes, documenta bem uma si

tuaçio. Mas se um empresário invade uma área indígena, expe

le os índios dali, depois requer uma certidio negativa, por

exemplo, e a FUNAI vai lã e verifica que nio há índids, por~

que ele já os pôs para fora? Um caso como este tem merecido

cuidado? O ~epartamento Jurídico tem capacidade para fazer

estas identificações? Dispõe de recursos, de gente, de di

nheiro?

poderia dar conhecimento a esta Comissão dos termos da situ!

ção atual do processo?

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Tenho a impressio de que o grande responsável por toda esta

problemática -- o responsável pela FUNAI, o General Ismarth

-- evidentemente te rã todas as condições para esclarecer a

Comissão sobre o episôdio.

o Sr.

O SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto) -

Ele e u~ inveterado perdedor de ações contra a FUNAI. J~ per

deu o problema da reserva Couto tlag,alhães, na Justiça, e, r~

centemente, um mandado de segurança. Sobre este episôdio,po~

50 esclarecer que o General tomou providências as mais ener

gicas, visando a apurar alegações insinuadas, e, hoje,a que~

tio e objeto de um inquérito mais rlgoroso na Polícia F.ede-

Harney foi procurado pelo Sr. Armando Conceição, que se di

zia mandado pelo Depoente, segundo pôde comprovar o Sr. Har

ney." Dal' eu entender de convocá-lo se obtiVer a anuência dos

ilustres membros da Comissão. "As intenções do Sr. Armando

Conceição eram em nome do Depoente, resolver a situação, em

termos das terras do Sr. Harney, desde que este abrisse mio

de 30% do valor da venda". Naturalmente, V.Sa. tem presente

todo esse caso ligado ao Sr. Armando Conceição, que provocou

noticiários de imprensa os mais contraditórios, os mais co~

prometedores para a FUNAI e seu Departamento Juridico. Lem

bra-se disso?

crescentada ao sul do Parque Xingu. "No ano passado

20 que V.Exa. citou aí parece que e justamente a pior válv~

la de escape em todo o Estatuto. Quer ler de novo o art. 201

O SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto) -

"Em caráter excepcional" -- qualquer dos motivos adiante en~

merados - "poderã a União interofir, se nio houver solução

alternativa em área indígena, determinada a providência por

decreto do Presidente da República. A intervenção pode rã ser

decretada." Aí se inclui, então, a realização de obras que

interessam ao desenvolvimen~o nacionãl.

ralo

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Está na

Polícia Federal? Ele acusou os funcionários do Departamento

Jurídico da FUNAI, de tereM compactuado com ele, no sentido

de obter as terras das quais se dizia proprietário. Lembra

se disso?

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Se a imputação partiu dele, tenho a impressâo de que deverã

ele, então, trazer suas razões.

de porte; inclusive, com diVersos fazendeito~, virias ações

postuladas. No Sul, 130 ações estão sendo postas. Ainda ma~

damos outro dia, um antropõlogo, fazer justamente o preenchi

mento dessa questão social, ~ questão da evoluçio do indio

e das suas condiçôes de integração, numa pericia em defesa

do indio, contra os civi1izados. Há inqueritos correndo con

tra madeireiros e grupos econÔMicos do mais alto ao mais ba!

xo eSCala0. Estamos diligenciando isso.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES -- QUem po-

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

estâ sub-judice por causa dessas alegações?

E ele deria contar à Comissão pormenores dessa situaçio,dessa ação

repressora e defensiva?
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o SR. DEPOENTE (GetGlio de Barros Barreto) -

Podemos oferecê-los a V.Exa. posteriormente. Faréi uma sint~

se dessa situação juridica da FUNAI, não tenha dGvida.

tegridade fisica, por força do zelo com que desempenha o seu

mister, e, no entanto, desinteressar-se da apuração, se te

mos, todos, um instinto de sobrevivência.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Diga-me

uma coisa: V.Sa. já chegou a ser ameaçado de morte,se não me

engano, naquela reserva Couto Magalhães?

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto)

Não foi no Lauto. Foi em Meruri, São Marcos, exatamente.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Natural

o SR. DEPOE~TE (Getulio de Barros Barreto)

Mas a causa -- permita-me Excelência -- vale. Acho que a m~

sagem de Rondon vai desde o mais alto escalão ao mais pequ~

no que trabalha em favor do indio. Tenho isto como um parãm~

tro da minha atuação.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Mas ~ ai

mente os invasores acharam que V.Sa .• na sua a~ividade, os eE

tava prejudicando, estava ferindo os lnteresses deles e pro

mulgaram ameaças claras. Houve inqueritos sobre isto?

não ê o indio, ai ê o empresãrio, o posseiro. E V.Sa. está

sendo ameaçado por defender o indio contra o posseiro e o

empresário.

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto)

Houve inquêrito, mas realmente não se conseguiu configurar a

hipótese criminal.

O SR. DEPOENTE (GetGlio de Barros Barreto) --

Mas deixo meus sUcesso~es ai, com o problema.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES -- Mas fico

O SR. DEPUTAna ISRAEL DIAS NOVAES -- Em
-.. -
que muito grato pelas informações prestadas por V.Sa., que--

consistiu a ameaça? Foi uma ameaça verbal, escrita ou

emissãrio?

por pito -- foram sobremodo Gteis a esta Comissão, pela nenhuma

h.rsitação com que V.Sa. depôs. /luito obrigado, Sr. Presiden-

O SR. DEPOE~TE (Getúlio de Barros Barreto) -

Ao que tenho noticia, foi verbal.

O SR. DEPUTADO DIAS NOVAES -- Mas verba, por

te.

O SR. PRESIDE~TE (Deputado João Pedro) -- Co.!!

vida V.Exa. a reassumir a Presidência.

emissário? O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

O SR. DEPOENTE (GetGlio de Barros Barreto)-Noo

Ficou uma coisa vaga. r o que eu digo a V.Exa.: às vezes o

"consta" se torna uma..yerdade e depende de quem estã quere,!!.

do lançar o "consta" e com que fim está-se propondo a lançá-

O SR. DEPOENTE (Getulio de Barros Barreto) -

Isto foi em Barra do Garças. O episódio fugiu da minha esf~

ra, porque houve apenas a noticia, e isto entrou na cadeia

de segurança, onde perco o assunto de vista. No final, não

se conseguiu realmente medir o grau de culpabilidade do indi

viduo, a ensejar a providência judlcial: ê o tal do "cons

ta", porque o "consta" ãs vezes se torna uma verdade, que ê

Sa. chegou a identificar a figura do interessado lesado

portanto, ameaçador? Ficou uma coisa vaga?

lamentãvel.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES Mas, V.

e,

-~ Quero saber do Sr. Relator se ainda tem novas questões a

formular ao Depoente, em decorrência do seu áepoimento e dos

debates que se seguiram.

O SR. RELATOR (Deputado João Pedro) -- Estou

satisfeito. Muito obrigado, .Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novae~

Quero então, ao tempo em que agradeço a presença do Dr. Bar

reto nesta Comissão, convocar os Depu~ados presentes para a

reunião da tarde, às 16 horas, quando ouviremos o depoimento

do Professor Pedro Agostinho, da Universidade Federal da B~

hia. Ressalto a importância desse depoimento de hoje à tar

de, que, acredito, tem importância semelhante ao prestado p~

lo ilustre Dr. Barreto. Entâo, reitero o convite para a pre

sença às 16 horas e dou por encerrados os trabalhos da' pr~

sente reunião.

18a. REUNI~D, REALIZADA EM 11.10.77

lo.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES -- Mas ha- Depoente: PEDRO MANOEL AGOSTINHO DA SILVA

via sinais de veracidade na ameaça?

muito interessante, porque imagine V.Sa. ameaçado'na sua in-

Hão fui, Excelência, a autoridade apuradora. Então, realme.!!.

o SR. DEPOENTE (Getúlio de Barros Barreto) -- o SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias Novaes)

Sr. Relator, Srs. Deputados, meus senhores, havendo nümero

regimental, declaro abertos os trabalhos da 18a reunião del

ta CPI. Consulto os Deputados presentes sobre se desejam o~

vir a leitura da Ata da reunião anterior. (Pausa~ Dispensada

a leitura da Ata, convido o Prof. Pedro AgostinhO a tomar a1

sento ã mesa. Estamos reunidos hoje aqui, Sr. Relator. Srs.

Deputados, meus senhores, para ouvir o Prof. Pedro Manoel A·

gostinho da Silva. O depoimento de S.Sa. me parece sobremodo

significativo e Gtil para esta Comissão por tratar-se de pr~

fessor universitãrio especializado na ãrea de Antropologia.O

Seria

A quei

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS flOVAES --

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES --

te, a coisa me fugiu totalmente.

s5 tenho notrcia. Se V.Exa. quiser mais detalhes, busca-se,

não tenha áGvida.

xa partiu de quem?

O SR. DEPOENTE (GetGlio de Barros Barreto) --
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Hhambiquara, do Xingu e do Estado da Bahia. Evidentemente,

tendo trabalhado, nos últimos seis anos, na Bahla,e é a este

processo de integração, o problema do território indlgena, o

problema indigena no contexto de expansão da sociedade naci~

nal, a posição da FUNAI nesse contexto, uma serie de suges-

Prof. Pedro Manoel Agostinho da Silva. baiano. tem desemp~

nhado tarefas importantes no setor indigenista. Estudioso, é

hoje reputado uma das eminências deste ramo do saber, int~

grando o corpo de professores da Universidade da Bahia. Oe

sorte que, antes de lhe dar a palavra. quero que S.Sa. pres

te o compromisso or~l. estando todos de pé.

tões gerais e, depois, o tratamento especifico das ãreas

(O DEPOENTE PRESTA O COMPROMISSO)

pelo menos, com boa orientação -- eu deixe de lado um certo

romantismo que, no fundo, acha que e o que nos leva a ser an

tropólogos. Organizei minha exposição da sequinte forma: o

ra que não haja possiveis mal-entendidos, que, nessa partic!

pação ingigenista, tenho freqUentemente colaborado com a Fu~

dação f/acionaI do Indio. Não quer isto dizer que eu concorde

sempre com a FUNAI, mas não quer isto dizer. tambêm. que eu

parta do principia de que a Fundação Nacional do Indio possa

Quero saber do Prof Pedro Agostlnho se deseja fazer uma e~

planação inlcial.

O SR. DEPOENTE (Pedro Manoel Agostinho da Sil

va) -- Pensei em fazer uma explanação inicial. de carãter g~

ral e teórico, de maneira a situar o meu depoimento sobre c~

sos concretos num quadro de referência teórica mais amplo.

mente numerosa quanto ã população, extremamente capaz de m~

dificar o ambiente que a cerca, seja ele um ambiente social

ses grupos politicos, gente essa que tem possibilidade, por

sua posição na estrutura social, de exercer uma ação polit!

ca, coisa que, evidentemente. os grupos indigenas não têm n~

dotada de um grande poder de organização e de uma grande c~

pacidade de ação politica, é capaz de se impor a outras s~

ciedades que não sejam tão poderosas quanto ela. Portanto,

temos. de um lado, uma sociedade com estas caracteristicas,

ou um ambiente natural e, ao mesmo tempo, uma sociedade que,

que se expande, evidentemente, com aspectos diferentes em c~

da uma das suas frentes de expansão, mas que funciona como

um todo coerente. DA outro lado, temos uma multidão de popu

lações indigenas, em geral populações de diminutas propor

ções. O tamanho mêdio de tribos de floresta tropical, por al

deia, e, via de regra, ã volta de 250 pessoas, grupos esses

que, alêm de serem pequenos, têM uma tecnologia com muito m~

nor capacidade de ação sabre o ambiente do que a sociedade

nacional -- aquela outra a que eu estava me ref~rindo, que

tem sistemas de organização muita complexos -- por vezes

~ais simples, mais frigeis sempre, e que têm um poder de

ação politica, frente ã nossa sociedade, que eu diria nulo,

se não fosse o fato de que. nesta sociedade a que pertence

mos, hi gente que se preocupa em defender os interesses de~

ate aquele Tndio que participa mais ou menos plenamente do

sistema sócio-econômico na sociedade regional, que. por sua

vez, ê parte do sistema nacional. Temos, portanto, todo esse

continuum de passagem, desde um isolamento ate aquilo que o

antropólogo Oarci Ribeiro, em 1957, definiu como interação.

nhuma possibilidade de fazer. Diante deste confronto, pode

riamos estabelecer, digamos. um modelo de seqUência de tran~

formação histõrica. que iria desde aquele lndio não contact~

do pela civilização -- portanto, em estado de isolamento

Estado que vou dedicar maior atenção, porque tambem me par~

ce que ê deste Estado que eu tenho melhor conhecimento de

causa. Creio que. par vezes, a discussão do problema indig~

na, por bem intencionada que esteja, descamba num dos dois

excessos; ou uma defesa intransigente e. a meu ver,romãntica

da cultura indigena, por um lado. ou, por outro lado, uma d!

fesa também mais ou menos intransigente e, a meu ver, total

mente fora de foco de uma integração rãpida e apressada do

Tndio ã sociedade nacional como objetivo de qualquer politi

ca indigenista. ~ entre esses aois extremos e as gradações

que possa haver entre eles que tentarei colocar a minha exp~

sição. Parece-me que o problema principal, fundamental. que

temos ê, de um lado. a existência de uma sociedade extrema -

Deputado Israel Dias N~O SR. PRESIDENTE

Yae~) -- Tem a palavra V.Sa.

O SR. DEPOrNTE (Pedro Manoel Agostinho da Sil

va) Pretendo, alêm disso, falar de três ãreas indigenas.

uma das quais creio que jã foi aqui discutida -- a do Alto

Xingu -- e duas outras de que tenho conhecimento direto. a

ãrea Nhamblquara e a área do Estado da Bahia. EvidenteRente

eu. por uma questão de meto do e por uma questão de precisão e

rigor, não vou falar de ãreas das quais não seja diretaRente

conhecedor. O fato de um antropólogo que trabalha nu~a uni 

versidade estar aqui fazendo um depoimento sobre invasão de

terras talvez pareça contraditória com. vamos dizer. aquela

ãurea acadêmica que se estã acostumada a atribuir a um pro-
<!

fessor universitãrio. A mim, entretanto, parece que muito

mais importante do que essa realização acadêmica e a respo~

sabilidade da antropólogo, jã que estã estudando determina

dos grupos indigenas, preocupar-se com o destino e com a si

tuação concreta desses indios. Desta maneira, tenho procur~

do aliar ao meu trabalho de carãter estritamente cientifico

um tpabalho decididamente participante quanto ã politica i~

digenista,sobretudo na ãrea da Bahia, mas tambêm em outras

áreas. Deva dizer, para que· fique claro desde o começo e pa-

estar sempre errada, coisa que não me parece. ~ por isso que

julguei necessãria esta explanação inicial e ê tambem por i~

so que julguei necessãrio fazer uma introdução de carãter

mais geral e mais teórico. Por uma razão de rigor cientlfico,

procurarei deixar de lado toda possTvel emotividade que me

envolva quanto ao problema do indio e distinguir aquilo que

i possivel e r~al daquilo que eu gostaria que fosse. Porta~

to, talvez às vezes eu possa parecer um tanto pragmático d~

mais, talvez às vezes -- e acho que ai com bom resultado ou,
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mais propriamente biológica -- portanto, na sua população --

aquilo que eu chamaria, talvez, de um fim de mundo, no senti

do de que realmente é um mundo que se desorganiza para se p~

netrar num mundo totalmente diferente, em quê, em lugar de

serem senhores de si prôprl0s, os indios se vêem na situação

de subordinados a um grupo êtnico, a uma etnia, a uma socie

dade avassaladora,mais forte do que eles. Ao acontecer isto,

Essa interação dã-se de diversas maneiras, que discutirei,

.as, no momento atual, poderíamos dizer que ê aquele estágio

.áximo, alcançãvel, de participação do Tndio na sociedade n~

cional. Esse continuum de gradativa incorporação a um sist~

ma social mais amplo e algo que estã totalmente fora das po~

sibilidades de controle do grupo indígena. Ele pode resistir

.ais, ou menos, entregar-se mais, ou menos, mas, ao cabo, o

poder impositivo da nossa sociedade ê muito maior do que o de

qualquer das suas sociedades e, portanto, ele acabará subm~

tido ao nosso domTnio. Quer isto, então, dizer que, de uma

forma ou de outra, o destino do Tndio, no sentido de se in

corporar como um subsistema diferenciado ao nosso sistema

mais amplo, parece ser uma coisa historicamente isolada. Pa

~ece-me que entre a fase de isolamento e todas as outras f~

ses que se lhe seguem há uma distinção fundamental: ê a de

que, enquanto isola~o, um grupo indTgena ê tecnológica, s~

elal, econômica e politicamente autônoma, após o contato,ele

começa, aceleradamente, um processa de perda dessa autonomia,

e esse processa de perda da sua autonomia se exerce, desde a

primeiro momento, sobretudo ao nível econômico. Isto porque

se exercem, pela pressão de nossa sociedade, transformações

na tecnologia do índio e, na medida em que essas transform~

ções o tornam dependente de instrumentos manufaturados que

ele próprio não pode produzir, ele vê-se abrigado a transfo~

mar a seu sistema econômiFo e, com o seu sistema econômico,

toda a sua estrutura social, no sentido de abrir uma econo 

mia, que era virada para si própria, em economia de mercado.

E isto, talvez, de todo o processo de integração do Tndio ã

sociedade nacional, o que hã de mais traumatizante e de mais

desorganizante para as culturas indígenas e quando eu digo

para as culturas, estou, evidentemente, d~zendo para as s~

ciedade~. Apar desse trauma de caráter sôcio-econômico, o

contato é acompanhado imediatamente, também. por uma perda

de autonomia biôtica. Quer isto dizer que os índias, que se

mantinham num equilíbrio ecológico com o seu ambiente e com,

digamos, seu sistema de doenças ou a conjunto de germes pat~

gênicos que faziam parte do seu sistema ec?lógico, vêem-se

violentamente transferidos para um ambiente novo, do qual

faz parte uma quantidade de germes patogênicas totalmente di

ferentes dos conhecidos anteriormente pelo grupo indígena.

Isso leva, sistematicamente, a epidemias calamitosas, que c~

tumam liquldar em torno de 75% da população indígena logo

apôs os primeiros co~tatos. Ora, atacado em suas bases só

cio-econômicas e culturais e atacado em sua base de caráter

ê, parq o grupo indigena, este rompimento da sua autonomia

os indips, como força de trabalho -- o que ê raro ou os

seus bens, representados por suªs terras -- que ê a assunto

que aqui nos ocupa -- passaM a ser um objetivo, um alvo pri

Mordial para a nossa sociedade. Na verdade, um grupo indige

na ou o conjunto de nossos grupos indigenas apresenta-se, em

relação à nossa sociedade, numa posição estruturalmente idê~

tica à posição em que se apresentavam e se apresentam -- mas,

sobretudo, se apresentavam no século passado -- as religiões

extra-europêias em face às metrôpoles que as_ colonizaram. Quer

isto dizer que temos, dentro da nossa estrutura de relacion~

mento sõcio-econômico, em relação aos grupos indigenas, uma'

posição que nos torna metropolitanos em relação a povos col~

nizados. r isto que jã levou vãrios antropõlogos a falar no

relacionamento entre as etnias dominantes da America Latina e

grupos étnicos a ela subordinados numa estrutura que batiza

ram de colonialismp interno, designação esta com a qual co~

cardo integralmente. r dentro deste quadro, portanto, que vou

situar o restante da minha discussão. Tem-se falado muito na

defesa das culturas jndigenas. Para mim, este argumento par~

ce que erra o alvo. O que se põe não é, de imediato,a defesa

no sentida da preservação conservantista das culturas indig~

nas. O problema que se coloca ê, antes de mais nada,o da, pr~

servação das populações indígenas com direito de serem elas

mesmas, de manterem a sua identidade étnica e, de uma forma

ou de outra, de manterem, graças à sua estrutura social an

terior, modificada em menor ou maior grau, uma coesão que

lhes permita continuarem a ser entidades étnicas diferenci~

das, discretas e socialmente operantes. t, portanto, este o

problema e não o da preservação das culturas indigenas. Pes

soalmente, acho que -- e comigo concordarão muitos antropõl~

gos, inclusive alguns aqui presentes -- a cultura indígena,

como a nossa cultura, não é estável. Qualquer cultura, em

ritmo mais, ou menos, acelerado, sofre processos de mudança

e isto porque cultura não ê uma coisa vaga que existe na ca

beça das pessoas, mas -- pelo menos para mim -- é, antes de

mais nada, um instrumento de adaptação ao ambiente que cerca

determinada sociedade e que permite à população organizar-se

em sociedade e agir sobre o seu ambiente. r através da sua

cultura, dos seus comportamentos culturalmente padronizados,

que as pessoas podem organizar-se para se reproduzirem, para

se manterem coesas e para extraTrem do ambiente a riqueza de

que precisam para se manterem. Então, modificado o ambiente

em que está qualquer população socialmente organizada -- e

não se conhece nenhuma população humana, que eu saiba, que

não esteja socialmente organizada e a simples presença da e!

nia nacional em expansão modifica esse ambiente -- inicia-se,

inexoravelmente, um processo de mudança social e um processo

de mudança cultural, a longo prazo. E dado o carãter coerci

tivo, muito maior, da nossa sociedade em refação à deles, é

evidente que os grupos indigenas, quer queiramos ou não, s~

rão obrigados a transformações que aproximarão seu sistema s~

cio-cultural do sistema sacia-cultural da sociedade domina~
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te, porque so asslm um e outros se tornarão congruentes e p~

derão funcionar como ~m sistema integrado. Não quer isto di

zer que os indios deixem de ser índios nem que se tornem to

ta11,.~nte {guai$ a n6s. Eles terio as suas diferenças e serio

UM Subslstema integrado num sistema mais amplo, com seus pa~

ticu1ares mecanismos de integração neste sistema mais amplo.

Pelo menos e isto o que a discussão teórica tem parecido r~

velar e e tambem isto que a nossa experiencia na Bahia nos

tem demonstrado. Com grupos indigenas que têm entre 41 e 300

e poucos anos de contacto, verificamos que, apesar de,muitas

vezes, terem perdido a "língua" -- no caso da Bahia a perda

e geral -- e grande parte da sua cultura, mantendo-se coesos

algumas vezes, em torno do território tribal, outras, em tor

no de suas crenças religiosas -- que, por sua vez, jâ não

são plenamente indígenas, são elas prôprias fruto de um pro

cesso de aculturação -- esses grupos continuam a funcionar

como subsistemas ã parte e a iaentificar-se como povos ã pa~

te, apesar de 300 anos de contfcto. Entre os Pataxô,em Barr~

Velha, ou entre, Kaimbe, Kariri em Mirande1a, nós todos so

mos, em conjunto, classificados como portugues~s,para deixar

bem claro que somos um povo diferente dos caboclos de Mira~

dela ou de Barra Velha ou, no caso de Rodelas, por exemplo,

os índios Tuxãs nos classificam como civilizados -- eles que

são tão civilizados quanto ds ditos brancos entre aspas, po~

que são mestiços, que estão ã volta deles, culturalmente são

muito semelhantes -- e se chamam a si prôprios Triba Tuxâ

da Nação Trocã, e dizem que não vão ã missa porque não ê no

idioma deles, o tore. Quer dizer, hâ uma outra forma de ex

pressar-se ritua1mente, religiosamente, que afirma a sua a~

toridade, a sua diferenciação em relação ã sociedade nacio

nal, apesar de estarem, sob outros aspectos, podemos dizer,

tctal~ente aculturados e ta~bem totalmente miscigenados. São

tão mestiços os tuxâ, quanto os civilizados que estão ã voi

ta. Aparentemente, e claro, nunca houve nenhum estudo de an

tropo10gia física mais aprofundado. O que me parece que se

tem que discutir aqui e quais são os mecanismos e qual e a

política -- o problema e esse, e um problema de carãter polI

tico -- qua1 e a política a seguir, que permita transitar do

estado de isolamento, atraves de todas as transformações s~

cio-culturais que serão inevitãveis atê uma integração que

permita ã população indígena sobreviver, sem a expoliação t~

tal a que muitos foram submetidos, com um'mínimo de dignid~

de que deriva, antes de mais nada, das possibilidades de pr~

verem a sua prôpria subsistência. Falei do iso1amento,do e~

tãgio integrado. Darci Ribeiro coloca outros estãgios inter

mediários do contato, interveniente e permanente. Desses não

falarei; na verdade, e um continuum que conduz ã interação;

e, na interação, a nossa experiência nordestina parece-nos i~

dicar que o índio, se e camponês, desses que têm a terra,pa~

sa, portanto, a ser um produtor autõnomo que produz para a

subsistência e produz um excedente para mercado, ou, se não

tiver terra ou se essa terra for insuficiente, ele se pro1~

tarlza localmente, na cidade e no campo. Temos casos em que

se pro1etariza na cidade, na Bahia, na cidade em que ele pri

prio mora. No caso de Rodelas, os índios moram dentro da p~

pria cidade, ou se pro1etarizam migrando pelos grandes cen

tros urba~os. r bastante comum entre as populações indígenas

da Bahia, hoje, a migração para São Paulo. r bastante fre

qUente isso. Então, o índio, proletarizar-se ou não, implica

aí ~ grupo indígena continu~r a exisxir na medida em que.se~

do camponês, pode permanecer junto ou na medida em que des~

parece, porque, proletarizando-se, se esface1a,migrando cada

um dos seus membros em busca de melhores oportunidades de

trabalho, o que, para a gente bastante desinstrumentada do

ponto de viõta tecnico, e extremamente difícil. quando sabe

mOS que existe uma força de trabalho ociosa muito grande em

nosso Pais. De uma maneira geral. o caso extremo que temos na

Bahia permite-nos constituir na etapa de integração uma ou

tra seqUência ideal, de caráter histôrico e de transformação.

Em primeiro lugar, teríamos, dentro da área reservada, um ~

camponesamento. E nesse acamponesamento, na medida em que a

população excede a capacidade de carga, a capacidade de ali

mentar as pessoas, devido ao incremento demogrãfico,parte do

tempo do índio passa a ser dedicado não ã produção do exc~

dente em produtos para venda no. mercado regional, mas ã ven

da da sua prôpria força de trabalho, que já agora ê exceden

te, no mercade regional, no mercado local ou mais amplamente

no mercado nacional, com a migração. Poderíamos talvez pe~

sar nas seguintes etapas, dentro já daquele estágio que Ri

beiro classificou como de integração. Eu falaria do acampon~

samento iniéia1, desde que o índio não fosse esbulhado das

terras logo de início, e eYidente; o acamponesamento inicial

seguido, quando há excesso demogrâfico, de uma pro1etariza 

ção local, que, atingindo certos limites críticos, leva ã

pro1etarização num ãmbito cada vez mais afastado do centro de

origem do grupo indígena, em ultima anâlise. a acompanhar as

correntes migratôrias que do campo se dirigem ãs cidades e

vão engrossar aí o exercito de mão-de-obra de reserva. r ex

tremamente interessante ver que o índio não perde a sua cara~

terística de índio, a sua identidade de índio. Essa identid!

de, ao chegar o momento da sua integração, ê manipulada de1i

beradamente por ele e pelos nacionais. Quando se trata de

discutir se e sua a terra, 05 nacíonai~ afirmam que o índio

não e índio, e o índio se afirma índio, porque sabe que há

uma lei e sabe que há uma ,UNAI que, legalmente, tem o dever

de lhe garantir a terra; mas no momento em que o índio se r~

tira da sua ãrea reservada, deixa de ser camponês e passa a

ser um trabalhador assalariado, essa relação se inverte ime

diatamente. Como o trabalho não e suficiente para todos,como

a competição por trabalho e bastante acentuada, a depender,

~videntemente, das regiões em que se esteja dando o processo

mais ou menos, mas sempre bastante, o que acontece e que,ne!

tas condições, o que passa a haver e a tentativa de o índio

se afirmar não índio, porque isso e um estigma que pode a1i-
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dor delas, estão condenadas a uma transformação tão profunda,

de aliviar as tensôes provenientes da situação em que se e~

contravam. Tem-se dito, portanto, que as culturas indigenas

estão condenadas, e que a população indigena brasileira está

condenada. Eu diria que, a longo prazo, as culturas indig~

que serão apenas variantes da cultura nacional; que provavel

mente as suas sociedades, se sobreviverem, sobreviverão como

subsistemas sociais, integradas na sociedade nacional. Mas,

quando se diz que a população indigena vai desaparecer, dis

cordo frontalmente. Desaparecerá ou não, vai depender da po

1ftica que seja seguida quanto a elas, política essa que ê

da responsabilidade direta do Governo Federal; isto e, se a

~opu1ação indigena do Brasil desaparece ou não desaparece d~

já-lo do mercado de trabalho; e, a dos nacionais, de o afir

marem 'ndio, porque dessa forma poderiam p~-lo de lado.Tenho

exemplos concretos de filho do antigo chefe da aldeia de Ba~

ra Velha que, após certos problemas muito graves que acont~

ceram em 1 951, com a destruição da aldeia, vive noJe em Fel

ra de Santana e aproveita as suas car~cter'sticas raciais p~

ra se fazer passar por japonês, porque, dentro da nossa hie

rarquia de prest'gio, sempre ê melhor ser japonês do que ser

'ndio. sê após o contato conosco e após a tomada de contato

com os lndios na aldeia de origem é que ele, de uns três

em

conce~

sentido

traba 1ho

executar a politica que lhe compete e que está expressa

pare de tal maneira, qUft possa haver uma força de

do outro lado, á necessidade inerente ao sistema de

Indio, mas estou usando, neste momento, o termo no

missão de doenças aos grupos indigenas. Sem isso é impossí

vel fazer o resto; seria necessária a medicina preventiva e ó

na medida do possível e do desejável também, porque às vezes

enças, que para nôs são costumeiras, mas que para os indios

são novidades, exerçam sobre eles os efeitos devastadoreS qoo

temos conhecido. Ai eu arrolaria tris pontos fundame •. tais.Em

primeiro lugar, o estabelecimento de reservas. Quando digo

reservas, estou dizendo o termo num sentido muito estrito,

não me estou prendendo á classificação legal do Estatuto do

muito amplo. Ter;amos, portanto, o estabelecimento de reser

vas para impedir o contato indiscriminado que permite a tran~

~trlr áreas cada vez maioreS ou cada vez maior quantidade de

meios de produção em determinadas mãos. Ao dizer isso, estou

dizendo uma outra coisa, estou dizendo que o problema indig~

na é apenas uma parte do problema mais amplo de terras que t~

mos; e que é isso que explica que, muitas vezes, o problema

de lutas de terra indígenas, o dos conf1,tos e dos conflitos

com posseiros estejam intimamente relacionados. Tendo situ!

do mais ou menos o problema geral, minha maneira de ver,acho

que não me competiria uma crítica se não procurasse adiantar

algum tipo de sugestão. Parece-me, já disse, que a missão b!

sica de uma política indigenista e a de criar condições para

a sobrevivência dessas populações com um maior grau de muda~

ça cultural que elas necessitem fazer para se ajustarem às

novas condições ambientais, ás novas' éondições em que, por

um decorrer da história, tem necessariamente que viver. Em

primeiro lugar, teríamos medidas de caráter profilático que

se situariam a nivel biõtico; basicamente, impedir que as d~

pende dos recursos e das forças que sejam dados ã FUNAI para

de um lado e do outro, comprável por salários. r um problema

parecido, noutros termos, ãquele que houve quando da libera

ção dos escravos, ou que levou ã liberação dos escravos; e,

lei. Entretanto, e aqui há um parênteses, para não deixar o

problema ind'gena como um problema à parte, parece-me que no

passado não, mas no presente, sim, não em termos, mas no pr~

sente sim, o problema indlgena é apenas parte d~ um problema

.uito mais amplo. Quando digo problema ind'gena, estou pen

sando no problema ind;gena em termos de terras, de um prob1e

ma muito mais amplo e que é o problema de instauração do ca

pitalismo no campo em nosso País. O que está ocorrendo .- i~

to é u.a generalização muito ampla, que eu poderia detalhar

para áreas e áreas -- e que, como exigência estrutural desse

próprio funcionamento, para que sejam instaladas grandes e~

presas, i preciso dissociar a mão-de-obrL camponesa, ;ndia ou

não lndia, e a mãb-de-obra indígena tribal. r preciso que e~

tendam. A expansão exige -- não quero eu dizer que deve ser

assim -- que se separe o meio de produção básico, que é a

terra, do trabalho que a ela estã ligado; isto e, que se se-

em

porto!

digamos -- a coragem de dizer pu-anos para cá, reassumiu

no litoral de São Paulo, o caso dos grupos Guarani que,

b1icamente que e lndio. Então, essa questão da defesa da cul

tura indlgena não é, a meu ver, a questão fundamenta1.A que~

tão fundamental e de caráter estrutural; é de uma po1ltica

que garanta ao 'ndio os meios econômicos de sobreviver sem

perder totalmente a sua autonomia, sem se desintegrar o gru

po étnico a que pertence e sem ter 9ue, para sobreviver, n~

gar a sua própria identidade. Essa e a política, e,nessa po

lltica, está necessariamente inc1uldo o fenômeno de uma m~

dança cultural. Essa mudança cultural pode ser feita ao Deus

darã, como tem acontecido inumeras vezes, ou de modo contro

lado. Se é feita ao Deus dará, a mudança cultural e a mudan

ça estrutural podem ser de tal ordem tão rápidas,que o grupo

indlgena simplesmente se desorganiza, deixa de ser operante,

deixa de ser alguma coisa socialmente viável e ate deixa de

ser uma coisa individualmente viável. r conhecido no Brasil,

nas, devido ao pequeno contingente demográfico que e

conseqUência do traumatismo do contato, simplesmente perde

ram a motivação para continuar vivos e procederam áquilo que

eu chamaria de suicldio social. Pararam de ter filhos, par!

ram de agir economicamente e foram se deixando morrer. Na B!

hia, há uns 10, 15 anos -- tenho isso por informações indir~

tas, de maneira que e com a devida reserva que menciono o C!

50 -- um grupo indlgena chegou a um tal estado de desorgani

zaçáo, tanto social quanto cultural, que as pessoas tinham

desaprendido a língua ind;gena e não tinham aprendido o po~

tuguês. Mal se podiam comunicar entre si e com os nacionais.

E viviam permanentemente bêbados. No caso, e evidente que a

bebida não foi a causa, mas era·uma maneira,de certa forma,
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não apenas como meio de impedir o contato indiscriminado, c~

mo aquele substrato, digamos, básico sobre o qual a economia

indígena pode operar. Não podemos pensar em salvar uma popu

lação, em preservar uma população, se essa população não ti

ver meios econômicos para se manter viva. Portanto, ao nível

da preservação da população, o p'onto fundamental de uma polI

tica indígena é a preservação das áreas reservadas. E das

ãreas reservadas como algo que e propriedade ou que é posse

do grupo indígena co~o um todo. Tentar aplicar nas áreas i~

dígenas o mesmo sistema de propriedade individualizada da no~

sa sociedade, vai implicar certas conseqOências na estrutura

não leva a muita coisa, medicina curativa e ver a reserva na exploração da terra por uma economia agrícola; economia ~

grícola mais ou menos eficiente, economia agrícola mais ou

menos adaptada, freqUentemente mais adaptada que a nossa te~

no10gia agrícola às condições tropicais. Por fim, medidas de

apoio durante o processo aculturativo. Mais uma vez se rep~

tem coisas que apareceram a nível biótico: a necessidade de

controle do ritmo do contato e de mudança, a necessidade de

preparar deliberadamente o grupo indígena, instrumentando-o

por uma integração mais simétrica com a nossa sociedade; mas

isso só serã possível se aquela coisa basica em que se move

o grupo indígena for garantida, ou seja, a sua terra. r i!

so que me parece fundamental e é isso que realmente me torna

discutindo o proble~a das terras indlgenas. Eu diria, então,

que o território indígena e quando digo território indíg~

na estou englobando tod~s as categorias previstas no Estatu

to do !ndio -- teria duas funções bisicas, duas funções e~

senciais: 1 O fato de ser o meio de produção essencial do

grupo indlgena. Multiculturalmente ou não o grupo indígena,

multissocialmente ou não o grupo indígena a terã, como meio

de produção bisica, permanece como uma necessidade.ta condi

ção sine ~~ da sobrevivéncia do grupo. As funções co~

plementares do território indígena protegido seriam, porta~

to: a manutenção do isolamento e a graduação do seu rompime~

to, a profilaxia sanitãria e o espaço da ação social dos gr~

pos indígenas em todos os estagios de contato. Porque, pelo

preconceito que existe, quer queiramos quer não, na nossa s~

ciedade, quanto ã cultura indigena,se o índio não tem um es-

social, que podem levar o grupo ã desorganização e ã exti~

ção, que é exatamente aquilo que queremos evitar. Em segundo

lugar, há necessidade de medidas de defesa durante todo o

processo de inserção no sistema interétnico e mesmo depois

dela. O sistema interétnico é aquele em que há um subsistema

indígena e um sistema nacional mais poderoso. Hã necessidade

de medidas muito seguras de defesa dos interesses indígenas

e, por ~azões de ordem também estrutural, sê podem ser exer

cidas essas medidas de fora do grupo indígena, medidas que

impeçam que ele seja reduzido a total impoténcia nos vãrios

níveis em que tenho faladk. Em primeiro lugar, eu diria que,

nessas medidas de defesa, teríamos que pensar na atenuação

dos efeitos dos mecanismos de uma economia de mercado. A pa!

sagem de uma economia que não produz excedentes para a venda

para urna economia que produz excedentes para a venda, sejam

esses excedentes trabalho sejam produtos, é urna das coisas

contente de poder estar numa Comissão que esta exatamente

mais radicais que um grupo humano pode sofrer. Mas ao mesmo

tempo é inevitãvel, porque, só vendendo esse excedente e

que o grupo indígena tem condições de receber mercadorias da

sociedade que o cerca. De maneira que, se é traumatizante

ao mãximo, é tambem inevitãvel e é necessãrio ã própria tran!

formação do grupo indígena. A política terã que ver é como e

que se fazem essas transformações da maneira menos desorgani

zativa para o grupo. Em segundo lugar, o controle e o contr~

le rígido do recrutamento da mão-de-obra indígena pelas fre~

tes pioneiras da sociedade nacional; impedir ao máximo que o

lndio seja arrancado das suas atividades econômicas normais

para vir a trabalhar dentro do nosso sistema produtivo, por

que isso acaba por levar ao abandono das tarefas que permi

tem ao sistema indígena funcionar e, portanto, ao próprio co

lapso do sistema indígena. Pôr exemplo, quando o índio se em

prega na agricultura, suponhamos no Brasil Central, ele, se

estã plan~ndo como assalariado para alguém, não estã plan 

tando na sua prõpria roça; hã uma questão de adaptação ecolli

gtca; o tempo de plantar é sempre c weSMO, e, portan~o, para

ele ser um assalari~do, é inevitãvel o colapso da sua econo

mia de origem. Em terceiro lugar, e aqui acho que é quase

uma redundância, se é que não é mesmo, é necessãrio a prote

ção das terras para garantir o meio de prodüção bãsico indí

gena que, salvo pouquíssimas exceções, no Brasil, se a~senta

paço geogrãfico em que ele possa agir socialmente, esse pr~

conceito da nossa sociedade acabarã por coibi-lo no seu com-

portamento, na sua conduta cultural. Temos casos, por exe~

plo, como o dos pancararé do Brejo do Burro, da Bahia, que ~

puderam, de uns 4 ou 5 anos para cã, realizar os seus ritu

ais sob proteção direta do Exército. Só na medida em que um

quartel de Paulo Afonso impediu os civilizados, desciviliza

dos -- são iguais aos outros em termos culturais -- de proi

birem os índios de realizar o tore, é que realmente esses in

dios tiveram liberdade religiosa. Da a impressão de que to

dos os membros da sociedade nacjonal teriam liperdade religi~

sa, mas não os índios. sã sob proteção militar -- a questão

chegou a esse termo -- é que os índios puderam dançar. E por

que é que eles dançavam e por que é que proibiram? Eles da~

çavam, porque acreditavam que, atraves do ritual, se fariam

notados pela FUIIAI e pelas entidades sobrenaturais e que,gr,!

ças a isso, seriam reintegrados na posse das suas terras ou,

pelo menos, teriam a posse delas protegida. E os civilizados

os proibiam de dançar o tore, porque acreditavam, piamente,

não que isso atraísse a ação da FUnAI, mas acreditavam que

tinha um efeito mãgico positivo que faria com que eles per

dessem as terras e os índios delas se apropriassem. Então,

por isso, proibiam a religião dos índios, por causa da ter

ra. Isso, feliz~ente, hoje, estã superado, ou melhor, estã
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indigena. P~rtanto, a particularização do lote, por exemplo,

seria não pensar nisso, um absurdo do ponto de vista ci

~ntifico. Por outro lado, e necessãrio que essa terra seja

terra. Quem e o dono da terra e a tribo, e o grupo indigena,

seja o que for. As pessoas, individualmente -- admito que h~

ja casos diferentes -- são donas da roça, isto e, são donas

digamos, numa situação de apaziguamen'to, que eu espero perd.!!.

re. Esse território indTgena tem duas exigências fundament~

is no processo integração. Em primeiro lugar, que ele seja .!!.

nitário, que o território indTgena não seja rompido em pequ~

~os fragmentos, porque, sp na medida em que ele seja terri

tório unitãrio, homogêneo, e que a economia indigena poderá

funcionar, realmente, e funcionar de acordo com as regras de

grupo

tão do avanço de grandes empresas sobre territõrios indigenas

reside no fato de que, mesmo que sepensasse que essa mão-de

obra indigena, separada do seu meio de produção, pudesse ser

absorvida, ela, na realidade, não pode, porque a nossa expan

são é, sobretudo, de caráter pastoril, agropecuário, e, e~

áreas agropecuãrias, a própria forma de criação extensiva do

gado leva a baixas densidades demográficas; isto é, a cria

ção extensiva de gado não exige grandes contingentes de mão

de-obra. Portanto, e evidente que serão aproveitados os con

tigentes de mão-de-obra tecnicamente habilitados para aquela

atividade, e os indigenas mais ou menos aculturados ficarão

em pior situação. Os grupos indigenas estarão numa inferio~

dade de tal ordem que não poderão esperar asua absorção cemo

força de trabalho pelo sisteMa grupal. Pude testemunhar ii

so, por exemplo, em Mato Grosso, na área do Vale do Guaporã.

Diante disso, restam aos índios três alternativas: primeira,

recuar - e isso se processa desde o seculo XVI -- para ondeã

da

em

visão e utilização da terra existente no interior do

daquele valor que elas, pelo seu trabalho, incorporaram

~e posse comunitãria e não de posse individual, porque,

todosos grupos indigenas que eu conheço, ninguem e dono

dividualmente apropriadas, mas que continue a ser uma posse

fere para outro ponto e tão logo a mata, por exemplo,se coni

titua na área, pode outra pessoa ocupar a área e fazer a sua

terra; mas a terra em si mesma não ê individualmente apro

priada; no momento em que alguem acaba a sua roça e a trani

comuni.ãria do grupo indlgena sob evidentemente, a fiscaliz~

ção e a defesa da União. Outro problema que existe nessa quei

ataques

objetiv.o

que muitas vezes este órgão ,tem sofrido criticas e

que, ao o atingirem, não estão visando tambem ao

houver espaços livres; segunda, extinguirem-se, fisicamente

inclusive, por não poderem ser absorvidos pelas empresas,

nem migrarem para os centros urbanos, onde as suas habilit~

ções técnicas não servem para nada; e terceira, permanecerem

nas reservas.Como cada vez mais se reduzem os espaços livreS

~o Território Nacional e como a segunda alternativa e a mor

te soci~l e fisica das sociepades indígenas e dos individuos

indigenas. parece que a reserva e o fator fundamental da s~

brevivencia dessas sociedades e desses individuos. E a mim.

de certa maneira, me preocupam mais os indivíduos do que as

sociedades.

de tocar rapidamente no problema da FUNAI, porque me parece

deixar a de carãter concreta, que, creio, seria imprescind!

vel, para após as perguntas do Relátor. Desculpem-me. Procu

rarei reduzir a minha exposição. Creio que, sobre o territ~

rio indigena, eu disse o que tinha a dizer. Gostaria agora

sociedade dominante, da etnia dominante e, ao mesmo tempo,

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Nova~·

Perdão, nobre Depoente, eu queria adverti-lo do seguinte: o

nosso Relator tem tarefas de Comissão a desempenhar em São

Paulo. Então eu quero ••.
D SR. DEPOENTE (Pedro Manoel Agostinho da Sil

va) -- Pedir brevidade.
D SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No-

vaes) - Não, se a sua brevidade for possivel, se estiver ao

termino da sua exposição, muito bem; do contrãrio, podiamos

interromper a sua exposição de maneira que o Relator jã lhe

faça as indagações que lhe ocorrem.

o ~K. DEPOENTE (Pedro Manoel Agostinho da Sil

va) -- Eu gostaria de concluir a parte de carãter teórico e

verdadeiro, que é o da própria conjuntura de expansão de que

falei anteriormente. A posição da FUNAI, é preciso que se e~

tenda, e estruturalmente amblgua. A FUNAI e uma agencia da

de

di reito

roça. Outro aspecto que tem sido discutido e o problema

emancipando-se juridicamente o lndio e dando-lhe o

de agir sobre sua terra como mercadoria, ocorrerá inexoravel

mente o desaparecimento total dos territórios indigenas. Por

tanto, esse problema parece-me que está a necessitar de um

reestudo de emanci~ação. Isso não deve querer dizer que o

território indigena passe a ser um conjunto de parcelas, in-

que a emancipação juridica do indio deveria -- e isso eu

acho que e um caso que mereceria um estudo bastante profundo

-- implicar a reformulação da forma da posse da terra. Isso,

para mim, está errado. A emancipação juridica do indio não

deve implicar que o indio possa passar a dispor da sua terra

como uma mercadoria, porque, na verdade, para o grupo indig~

na, a terra, o seu território estã da mesma forma que o rer

ritõrio Nacional estã para a Nação. Dentro do Territõrio Na

cional, nós todos podemos vender, trocar, alugar, etc., os

nossos pedaços de terra; mas nenhum de nós pode alienar a um

pais ou a outra sociedade, ou a outra etnia um pedaço da sua

terra, do seu território. Da mesma forma, se se tornar, ao

emancipar o indio, o seu território uma mercadoria alienãvel,

D que e que aconteceria? Primeiro, estaria havendo uma inco~

gruência entre reconhecimento do grupo indigena como entida

de social em funcionamento, e essa possibilidade de cada um

dos seus membros, independente da posse cORunitãria, vender

pedaços. Em segundo lugar, a aparição dos nacionais nas ãre~

indlgenas, e sempre $uficientemente forte para que o indio ,

quer queira, quer não, seja obrigado a vender a terra.Então,
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O SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da sil

va) -- Uma necessidade, com o que não concordo.

vaes) -- Meus cumprimentos, ilustre Prof. Pedro Agostinho. a

quem recomendo respeitosamente que seja breve nas explicações

dadas às inãagações do nosso Relator, pois ele continua com

O SR. RELATOR (Deputado João Pedro) -- Só ~!

ria esta indagação: a instalação de empresas agricolas ou p~

cuãrias estã concorrendo para quê? Só esta colocação.

O SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da Sil

va) -- ;videntem~nte. estã concorrendo para o aumento do pr~

duto nacional bruto. Eu me pergunto se esta rã concorrendo p!

Ta a melhoria do nlvel de vida das nossas populações rurais.

~ uma pergunta que eu me ponho seriamente e freq~entemente .

Embora eu não seja especiallsta no aJsunto -- minha opinião

Sr.

Prof. p!

Diaso SR. PRESIDENTE(Deputado Israel

das ,Relações Exteriores e encarregado do relacionamento com

os outros paises. Sõ assim a FUNAI poderia superar parcial

mente essa assimetria de que e enferma e que lhe prejudica e

entrava extremament~ a ação, como jã ocorreu em casos ante

riores, e como eu, ao tratar das coisas concretas, acho quP.

poderei provar. Alem da ques.ão da posição administrativa,

creio que e preciso pensar seriamente em dotar a FUNAI de r!

cursos muito mais numerosos e de muito maior quantidade de

pessoal especializado, sem os quais ela terã grande dificul

dade de exercer sua missão, sobretudo porque o nosso proce~

so de expansão adquire um ritmo cada vez mais rãpido. Por

fim -- e aqui vou entrar em seara alheia, da qual sou total

mente ignorante -- eu me pergunto se não seria conveniente

haver, nesta Câmara, uma Comissão de polltica Indigena, ao

inves de uma Comissão de Inquerito ou comissões encarregadas

de discutir a legislação especlfica, como o Estatuto do 1n

dia. Não sei se a ideia e posslvel em face do Regimento da

Câmara, nem se e conveniente politicamente, porque realmente

o jogo politico para mim e cheio de misterios. Talvez fosse.

Creio que a minha parte introdutória estã encerrada.

a atribuição de ir a São Paulo ainda hoje.

O SR. RELATOR (Deputado João Pedro)

Presidente, Sr. Depoente, tudo o que foi dito pelo

dro Agostinho, me parece extremamente importante. Nas anota

ções que fiz, no decorrer da sua exposição, varias coloca

ções feitas pelo Depoente ficaram muito claras para mim. No

inlcio, S.Sa. disse que tem colaborado com a fUNAI, com a

qual não concorda sempre. Posteriormente, durante a sua exp~

sição, entendi cõmo tem colaborado com a FUNAI e por que não

concorda sempre com ela. Estou satisfeito com a explanação

do Depoente, mas gostaria de fazer apenas uma indagação. V.

Sa. afirma que o problema indigena e parte de u~ problema

muito mais amplo, que e a instalação do capital ismo no campo,

e que há necessidade de se dissociar a mão-de-obra da terra

trabalhada por essa mão-de-obra.

tem, como encargo atribuido por essa mesma sociedade, defen

der qrupos indigenas, cujos interesses são vistos pela soci~

da de dominante em expansão como antagônicos aos seus pró

prios interesses. Então, e preciso entender a dificílima p~

lição da FUNAI, que, ao mesmo te~po. tem de ser agente da

sua sociedade e defender interesses que a sua sociedade vê

como antagônicos aos seus. Quer dizer, numa estrutura do co

10nialismo interno, atribuiu-se ã FUNAI a ingrata missão de

se opor a esse mesmo processo de colonização. Reparem que is

so torna a ação de qualquer pessoa que esteja na FUNAI uma

das açôes mais difíceis que conheço. Ate 1970, ate o momento

em que se começa a abrir a Transamazônica, era possível a

ela explorar as ffs~uras existentes entre os interesses 10

~ais, diretamente nas zonas de contato com os indios, e a

politica centralmente estabelecida para problema indigena.

A partir de 1970, verifica-se uma transformação radical, e a

expansão mo se processa espontaneamente a partir das pró

prias fronteiras, mas centralizadamente a sua origem estã

muito próxima dos focos do poder. Enquanto que antigamente

era muito mais fãcil ã Direção da FUNAI explorar essas fiss~

ras para fazer valer o interesse do indio, agora as pressões

~xercidas podem ser de um alcance muito maior. E eu, que te

nho acompanhado de perto a ação da FUNAI, sei das dificulda

des com que tem lidado a atual administração para fazer cum

prir, pelo menos nas ãreas em que trabalhei, a legislação in

digenista. As pressões não são brincadeira. ResOmindo, terei

de deixar de lado certos detalhes que me pareciam importan

~es. Parece-me que, na própria posição administrativa da

FUNAI na estrutura nacional, se reflete a assimetria de rela

cionamento existente éntre a sociedade nacional e os grupos

1ndigenas. A FUMAI -- anteriormente o SPI -- pertenceu ao Ml

nisterio da Guerra, ao Ministerio da Agricultura, e hoje pe~

tence ao Ministerio do Interior. Hoje, a FUNAI estã subordi

nada ao mesmo órgão que estã encarregado de incentivar a ex

pansão. Portanto, isso e contraditório e revela assimetria.

Da subordinação da FUNAI a aeterminado Ministerio, ~ evide~

te, resulta uma hierarquização de prioridades que dificulta

sua ação. Eu, pessoalmente, não veria ~ FUNAI em nenhum dos

tres Minist~rios que citei, nem num outro, qU; foi citado hã

pouco tempo, num depoimento, aqui, do Gen. Bandeira de Melo,

que seriam Ministêrio da Previdência Social. Colocar a FUNAI

no Ministerio da Previdência Social, na minha opinião, e r~

nunciar a fazer uma politica indigena. Seria simplesmente pa~

sar a ver o problema indigena não como um problema politico,

mas, sim, assistencial. Seria perpetuar um paternalismo que

não levaria a objetivo nenhum. Na minha opinião, jã que a

FUNhI faz parte da estrutura executiva de poder do Pais, ela

deveria ser diretamente subordinada ã Presidente da R~pübli

~a, numa posição qúe, perdoem-me a c~mparação, seria um Mi 

ftisterio das Relações Interiores, com as nações indigenas' que

• õs englobamos, assim como, em escala maior, o Ministerio
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e impressionista, não e de especialista, nem de um cientis

ta -- mas, francamente, não me parece.

o SR. RELATOR (Deputado João Pedro) -- Sr.Pr~

sidente, era esta a unica indagação que eu qu~ria fazer. L~

'.ento não poder acompanhar o restante da explanação do Prof.

Pedro Agostinho, porque devo ausentar-me no momento. Estou

satisfeito.

O SR. PRfSIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Meus cumprimentos. Consulto o ilustre depoente s~

bre se deseja dar prosseguimento ã sua explanação, ingressaE

do, agora, nos as~ectos cpncretos.

O SR. DEPOENTE (P.edro Manuel Agostinho da Si1

va) -- Se não hã objeção, estou di~pos~o a prosseguir.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

vaes) Então, peço a V.Sa. que o faça, no que, creio, ateE

demos aos interesses de toda assistência, porque V.Sa. estã

abordando, em profundidade, um assunto ate agora tratado fr~

qOentemente quase que sõ em extensão, â exceção de um ou

dois depoentes. De sorte que o seu depoimento e dn tal manei

ra valioso, que lhe dou liberdade de tempo.

O SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da Si!

YI) -- Muito obrigado. O Sr. Relator tocou no fato de ter eu

colaborado com a FUNAI. Realmente, tenho colaborado com a

FUNAI, delibera~amente, porque acho que essa e a atitude cor

reta de quem quer contribuir para a solução do problema indI

gena. r a atitude correta para quem, como eu, estã trabalhaE

do numa universidade e que, alem de dedicar-se ã tarefa indi

genista, que e paralela ã sua profissão, afinal de contas e

o seu ganha-pão, quer contribuir de alguma forma. Por isso,

partindo da constatação de que a mão-de-obra cientifica ou

especializada e insuficiente para atender a todos os des~

fios que o problema indigenista nos coloca, defendo a ideia•
de que, alem de contratar serviços antropólogos, a FUNAI d~

~eria estabelecer cada vez com mais fr~qOência -- jã hã vã

rios exemplos disso -- convênios com universidades, de manei

ra a utilizar a mão-de-obra cientifica disponivel nelas. A~

sim foi feito na Universidade da Bahia. Temos um convênio,e

três antropõlogos estão trabalhando. Quatro estiveram espor~

dicamente trabalhando lã e continuam a colaborar conosco. O

objetivo fundamental desse convênio ê estudar a situação das

populações indigenas da Bahia e prepor um modelo de politica

indigena para aquela situação concreta, que ê muito difereE

te, por exemplo, da de Mato Grosso, existente naquela parte

do nordeste, e, proposto esse modelo, executã-lo em colabor~

ção com a FUNAI, primeiro, de forma experimental, em um dos

grupos indigenas, depois noutros, na tentativa de tornar m~

nos assimetrico -- porque tornar simetrico e impossivel -- o

relacionamento das populações indigenas na sociedade nacio

nal. Passemos aos fatos concretos. Tenho experiência direta,

como disse inicialmente, de três ãreas: a dos Nhambiquara, a

do Alto Xingu -- a mais antiga das minhas experiências e

, da Bahia. Como cada uma delas representa situações de COE

tato extremam~nte dlferentes, procurarei abordã-Ias segulndo

a própria lógica daquele processo de trânsito, do estãgio de

isolamento no estãgio de integração, de que falei no começo.

Tentarei primeiramente a dos Nhambiquara: um grupo indigena

em grande parte isolado ate hã muito pouco tempo; outros em

contato hã bastante tempo, inclusive com a Missão Rondon e

com a Missão Anchieta. Mas, de qualquer forma, estão muito

pouco aculturados, e estão sendo atingidos por uma frente de

expansão empresarial extremamente agressiva. Em segundo lu

gar, o Parque Indigena do Alto Xingu, de que lhes falou o

Villas Boas, e de q~e, portanto, falarei pouco, apenas para
I

dar certos dados que me parecem essenciais. E, em terceiro

lugar, procurarei falar da Bahia e daquele unico ponto que

considero realmente critico. O Sr. Presidente considera ne

cessãrio mostrar ~s mapas?

O SR. PRESIDE/IH (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Se V.Sa. achar elucidativo~ de maneira indispensã

vel, podemos olhar.

a SR. DEPOENTE (Pedro Manoel Agostinho da Si!

va) -- Indispensãvel não e e toma algum tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Então, estã dispensado.

O SR. DEPOENTE ( Pedro Manoel Agostinho da

Silva) -- A Região Nhambiquara situa-se no Vale do Guapore e

na Serra dos Parecis. Hã um pequeno grupo mais afastado da

Serra dos Parecis, e que mora bastante próximo aos' próprios

indios parecis. Esse grupo não estã sob a proteção direta da

FUNAI, mas, sim, da Missão Anchieta. Todos os outros grupos

estão sob a responsabilidade direta da FUNAI, pelo menos na

irea em que estive no campo, hã três ou quatro anos. Nessa

região hã um contraste ecológico extremamente marcado.Temos,

a oeste, o Vale do G~aporê, de solo rico, coberto de flore~

tas; depois, uma escarpa que conduz"â chapada, dita Serra

dos Parecis, e, em cima dessa chapada, terrenos pauperrimos,

cobertos de cerrado, ãs vezes, de campo limpo, com uma cam~

da de solo orgânico praticamente inexistente, e em que o uni

co lugar em que e possivel praticar a agricultura e nas pe

quenas florestas de galerias, que são em numero reduzidissi

mo. Os nhambiquaras, ao longo de seculos e seculos de adap~

ção não sabemos a data em que eles chegaram ali locali

zaram-se em ambos os ambientes e, ao longo' da sua perman~n-

cia, adaptaram-se diferentemente a cada um desses ambientes.

Os nhambiquaras do vaJe têm determinado tipo de economia,mais

apoiada na agricultura; os nhambiquaras do campo e da serra

têm outro tipo de economia, apoiada, sobretudo, na caça e na

coleta, uma vez que as ãreas disponiveis para a agricultura

são diminutas. Os nhambiquaras dividem-se -- e parece que se~

pre se dividiram -- e~ pequenissimos grupos, muito afastados

entre si, hostis entre si, mas que, do ponto de vista demo-



236 Sábado 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) - Suplemento Junho de 1978

grãfico, interdependem, porque o grau de parentesco de cada

um dos grupos locais e de,nasiadamente próximo para Il.ermítir

que o grupo local graças a casamentos realizados não por r!

zôes sociais, por razões de parentesco dentro do grupo lo

cal, mas com grupos locais aos quais eles são hostis,isto e,

casamentos. Por outro lado, sô constituem unidades maiores

dos indios para a reserva. Então, numa tentativa de salvar I

situação e de encontrar uma alternativa, criou-se, no Vale

do Guapore, uma ãrea interditada, para a qual deveria ser

transferidos os lndios do vale. a qual estava mais ou menos.

não totalmente, mas de uma maneira bastante aceitãvel, condi

zente com o seu sistema adaptativo. com a ecologia a que es-

os grupos nhambiquaras trocam entre si mulheres em casamento,

e esta troca de mulheres gera tensões Que levam a uma grande

hostilidade. Basicamente parece que a explicação,e talvez a

mais importante, seria a de que, sendo a mulher um elemento

de trabalho fundamental -- as mulheres provêem grande parte

da dieta do grupo -- o grupo que cede a outro uma m~lher em

casamento perde mão-de-obra. E isto gera relutância em ceder

mulheres, que só pode ser compensada pela troca de uma mu

lher por outra. O ideal entre eles e dois irmãos trocarem e~

tre si -- não e a prâtica total, mas a o ideal -- as respe~

tivas irmãs; tornam-se portanto, cunhados e, para todo o fu

turo, os seus filhos se intercasarão, porque os primos devem

casar entre si. Ora, esta hostilidade dos Nhambiquaras 'par~

~'. relacionada, por um lado, a este fato e,por outro lado, ã

~ecessidade derivada da prôpria pobreza do ambiente de Ique

eles tinham de tirar o sustento, à necessidade de manter esp!

tavam acostumados. Infelizmente. nesta altuTa, surgiram dois

problemas. O vale jã estava ocupado por civilizados. Esta e

a observação numero um. Numero dois: os indios se recusavam

ou apresentavam grande dificuldade à transferência: diziaM

que se transferiam, mas na prãtica a atitude era extremame~

te diflcil. Ora, a criação da ãrea interditada, em 1974, foi

uma tentativa de solucionar um problema criado com o erro de

1968. Um erro a que presidiu ou o total desconhecimento da

~rea ou -- o que me parece muito mais serio. e que acredito

seja o que aconteceu -- uma politica de transferir os indios

das terras ricas para as terras pobres, para entregar as ter

ras ricas à sociedade nacional. Basta ver os seguintes dados:

a partir de 1969, começaram a ser expedidas certidões negati

vas, segundo consta de noticias jornalisticas qu~ tenho aqui

e posso apresentar. melhor dizendo, sob a direta responsabi

lidade da Presidência da FUNAI. começaram a ser expedidas ce~

grandes empresas agropecuãrias. sendo 11% em 1969; 33% em

1970; 17% em data que eu ignoro, pois não tive maneira de v~

lhados os grupos de maneira a não esgotarem os recursos dis

ponlveis; isto ê, cada grupo nhambiquara tem de estar afast!

~o para poder utilizar equilibradamente o ecossistema em que

tidões negativas para o vale d~ Guapore, ao todo,'lB, para

o que acontece e o seguinte: embora talvez não sendo tão

grande, objetivdmente, a distância necessãria entre os vã-

se inserem. No passado, antes das epidemias que dizimaram os

nhambiquaras, provavelmente o território necessârio era mui

to mais amplo do que ê hoje objetivamente. Mas, na prãtica.

rios grupos, subjetivamente continua sendo. e um grupo nham

biquara considera que, a partir de certo momento, que não s~

bemos precisar exata~ente qual. hã uma intrusão no seu prô

prio territõrio. Essa intrusão pode levar -- e leva freqDe~

temente, quando estive no campo. pouco antes, tinha levado

• conflitos intertribais. Assim, eles dependem da guerra p!

ra manter uma densidade demogrãfica baixa, mantendo os gru

pos afastados p.ntre si por medo dos conflitos. Ao mesmo te~

po. esses mesmos grupos dependem uns dos outros, porque têm

de casar entre si. Então, e um equillbrio entre forças que

se afastam e forças que se unem, extremamente delicado. Isto

parece ter sido mais grave. ou mais serio, ou mais acentu!

do na serra, mas tambem ocorreu no vale. Dentro deste quadro,

.m 1968, c~iou·se uma reserva para os {ndios nhambiquaras,que

incidiu, de salda, num e~ro tremendo. Escolheu apenas ter

ras da chapada, às quais estavam adaptados os nhambiquaras da

serra. mas 8S quais não estavam nem se adaptaram os nhambi 

quaras do vale. toram feitas vãrias tentativas de transferê~

eia, e todas elas fracassaram. Houve uma serie de fdtO~ES que

passadas. Para isto foi criado o Projeto Nhambiquara. entr~

gue ao antropôlogo David Price. O fato e que este antropolo-

os prô-

se erro foi -- dos mais graves.erro de politica indigena

Na atual gestão da FUNAI, do General Ismarth de Araujo, ten

tou-se ver De que maneira se podia consertar os erros, se e

que eram consertãveis, isto e. consertar os erros de gestões

discutia muito a validade do prôprio projeto. Nem

rificar. Mas, de qualquer forma, a grande maioria da expedi

ção de certidões Qegativas ilegais e de 1969 e 1970. Ora. e~,
tas certidões, alem de serem ilegais. porque eram negativas,

I respeito de ãreas onde existiam indios, incidiam num outro

fito muito serio: em algumas delas havia o compromisso de

transferir os indios para as terras pobres do planalto e,

uma vez que era uma certidão negativa para empresa. de entr~

gar às empresas as terras ricas do vale. Isto me parece um

prios antropôlogos estavam de acordo com o que se devia f!

zero O Presi~ente da FUNAI me encarregou de fazer uma ava1i!

ção do projeto. Sobrevoei todo o vale do Guapore, sobrevoei

go inaugurou um projeto que. a meu ver, estava muito bem el!

borado, mas que, em decorrencia de todos os outros erros acu

mulados, se tornou extremamente difici1 de operacionalizar.

Nesse momento houve dificuldade para se resolver o problema,

quer estabelecendo reservas pequenas para cada grupo indige

na no vale, quer transferindo os indios para a ãrea interdi

tada no vale e guardando a reserva de cima. Isto estava cri

Indo, vamos dizer, uma situação quase de impasse. em que se

transferênciacontribulram par& o fracasso da tentativa de
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toda a parte habitada da Chapada dos Parecis e, depois, per

corri, de jipe, aproximadamente 800 ~m de estrada, para visi

tar todos aqueles grupos indígenas que podiam ser atingidos.

Feito isto, preparei um relatório sobre a situação, defen 

dendo a transferência, proposta por Price, para a área inter

ditada, embora reconhecendo todas suas dificuldades antrop~

lógicas. Das dificuldades juríd~cas nem se fala, porque as

terras estavam ocupadas por civilizados. Apresentei todas as

dificuldades e propus uma serie de soluções alternativas. D

problema era suficientemente grave e o desejo do Presidente

da FUNAI de vê-lo solucionado era suficientemente grande,de

tal modo que não ficou apenas no relatório a questão. Foi co~

vocada uma sessão especial do COnselho Indigenista, da qual

não participaram apenas seus membros, vamos dizer, efetivos,

mas tambem muitas outras pessoas, entre as quais eu, que não

sou do Conselho. Então, foi amplamente debatido o problema,

com divisão de opiniões entre David Price e eu, por exemplo,

bem como outros antropólogos nacionais, como, por exemplo,

Carlos de Araujo Moreira Neto e Carmem Junqueira, que não ti

nham tanta certeza de que se devia fazer a transferência pa

ra a ãrea interditada, que me parecia de todas as soluções,

a mais viável. Outras propostas apresentei, mas que eram

quase inviáveis, do ponto de vista prãtico, não por questões

antropológicas, mas por questões jurídicas, para ampliar a

área interditada, de maneira a englobar todos os grupos do

vale. Outra posição era a de Carlos Araujo, para tentar a

transferencia, mas iria levar ao fracasso. Portanto, deviam

ser feitas pequenas reservas em torno de cada um dos grupos

para defendê-los dos efeitos de populações. Pois bem, essas

duas condições foram apresentadas ã FUNAI. A partir daqui,

não posso dar informação alguma, porque, na realidade, eu me

desliguei do problema. O problema ficou nas mãos da Funai e,

eq não sei, realmente, qual foi a solução definitiva adotada

para a questão, ou se ai~da se está procurando uma solução.o

que posso dizer e que a situação de contato interetnico,a1i,

~ das coisas mais compulsivas e mais violentas a que já assi1

ti. Violentas, não em termos de tiros, de pancadas, mas da

própria pressãá de contato. Enquanto eu estava no campo, na

área da reserva, portanto na serra do~ Parecis, houve uma i~

trusão de uma subsidiária da Bamerindus Agropastoril, parece

que para medir umas terras ou um arvoredo -- não se sabe bem.

Não soube bem, na ocasião, o que era, porque me retirei do

campo exatamente no momento em que se instalava o conflito.Ti

nha que sair, pois ia viajar de avião, que vinha ate onde eu

estava. Mas o fato e que os trabalhadores dessa empresa que

estava lnvadindo a reserva embebedaram os habitantes de uma

.ldeia e tentaram estuprar as mulheres. Sõ não o fizeram por

que elas fugiram para o mato. Isto, na área da reserva. Im~

diatamente se dirigii para 11 o Chefe do Posto, que pediu a

juda ã Polícia Federal e conseguiu colocar para fora o pe1

soal que tinha' invadido a reserva. Mas, de qualquer forma,

a pressão existe. Mas isto não e nada, em relação ao que vi

no, vale do Guapore. No vale do Guaporê não foi possível re

tirar os índios, conforme aquelas certidões de 1969 e 1970

diziam. Os índios permaneceram, e as fazendas foram instala

das. Então temos, por exemplo, a [azenda Sape-Sarare, de tal

tamanho que usam ate desfo1hantes para derrubar a floresta,

segundo'1lle disseram, de avião. Não tenho' certeza. Noutras

ãreas, noutros pontos, tenho certeza ,de que são aplicados m~

nualmente. Mas, de qualquer forma, são desfo1hantes, que p~

~ece que foram arrastados' pelo vento e destruíram p~rte dos

mangabais ~os índios Sarare. Essa fazenda está, aproximada

mente, a 2 km de uma pista de pouso que os próprios índiós

construíra~ para tentar estabelecer contato com a FUNAI e

com os missionários. A aldeia dos índios está a 200 ou 300
I

metros dessa pista de pouco. Toda a floresta entre a serra dos

Parecis e a pista de pouso foi derrubada. A única coisa que

existe ali e capim co10nião e algumas árvores secas, isola 

das e queimadas. De outro lado. estão os índios, vendo aqu~

la enorme mãquina avançar sobre eles. Ou melhor, não est~o;

estavam, na epoca em que eu estive no campo. Não sei a data

precisa, no momento. Mas ao norte, temos, por exemplo, a aI

deia dos Massussu, a 50 metros de uma estrada por. onde pas

sam caminhões que levam a madeira que está sendo coItada, . e

de onde se ouve, o tempo todo, o barulho das motosserr~s der

rubando a floresta. A extensão das queimadas e qualquer coi-

sa que nunca pensei ver na vida. Segundo me consta,depois da

queimada, o capim colonião, que não permite, depóis, que a

floresta retorne, em hipótese alguma, e jogado de avião.Mais

ao norte.ainda, na fazenda de Zilo Lorenzetti, há uma aldeia-"

de índios, exatamente a 30 passos da cabeceira da pista de

aviação. Mais para dentro, havia outras aldeias de índios,

mais imunes ao contato. Mas sei que, depois disso, a gripe

jã chegou lã e fez baixa entre esses grupos. Da entrada de

uma das estradas que levam ãs fazendas, o pequeno grupo Ai1

su teve que ser transferido. Tivemos que levar às fazendas,

sobretudo as que estão no Guapore, e outras próximas. Trat~

se da mesma estrada que leva a Zilo Lorenzetti. Na entrada

dessa estrada havia um pequeno grupo Aissu, o único que se

transferiu para a área interditada, e lá permaneceu, que te~

ve que ser transferido pelo executor do projeto da FUNAI,po!

que, simplesmente, dentro dessa estrada há cerca de 4 mil

pessoas da nossa etnia, a maioria constituída de homens ~em

mulheres. Prostituição existe 'em Vilhena e nUma outra cidade

de que agora não me lembro O nome, mais aO sul. De maneira

que as seis lndias que havia neSSa aldeia eram as prostitu

tas dos quatro mil homens. Tiveram que ser transferidas, por

que todos os índios morreriam. A transmissão das doenças V!

nereas seria uma coisa catastrõfica. Esta, a situação,a qU~1

tão da área Nhambiquara. Evidentemente, propus aquelas sol~

ções de que falei a V.Exas. Realmente, a única coisa que eu

.~ei a respeito, no momento, depois dessa data, depois da reu
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aião do Conselho Indigenista, e que teria retornado ã ãrea-

.ão tenho certeza dessa informação -- o sertanista Fritz, p~

ra se encarregar da região. Nãa sei se e verdade, mas, se i~

10 foi feito, pediria aos membros da FUNAI aqui presentes

que recomendassem o afastamento do Sr. Fritz, devido a sua

total incompetência para lidar com problemas indigenas. Foi

ele quem escolheu, e me disse, a ãrea da reserva, onde nada

e possive1 fazer, do ponto de vista econômico. De maneira que

me dirijo diretamente aos membros da FUNAI aqui presentes. E

tenho em minha programação, para estes dias que estarei em

Brasi1ia, falar diretamente com o Presidente da FUNAI.Porque

e como disse a V.Exas. hã colaboração, mas hã franqueza de

parte a parte, nem sempre em concordância. Vou falar com o

Presidente da FUNAI a respeito desse ponto. Acredito que

o Sr. Fritz possa ser -- não sei, não posso dizer o que e e

O que não ê -- um sertanista competente, capaz para o cont~

tõ com os indios, para estabelecer o primeiro contato, mas

nio ê, de forma nenhuma, um antropõ10go competente para ori

entar o processo de integração. Lamento ter que dizer isto

de público, sobretudo porque nada de pessoal tenho contra o

Sr. Fritz. Mas acho que as coisas devem ser ditas com extre

ma clareza. De qualquer forma, como recomendação, eu diria

que se reative o Projeto Nhambiquara, e que se encarregue da

sua realização, da sua direção um antropõlogo competente e

realmente capaz de~lidar com os problemas indigenistas. Acr~

dito que uma das razões que tenham levado de volta ã ãrea o

Sr. Fritz seja o prõprio fato de ele ser um dos melhores c~

nhecedores da região, fisicament~. Por outro lado, com a1g~

mas exceções honrosas, infelizmente se verifica que grande

parte dos nossos antropõ10gos preferem o sossego das univeL

sidades, prefere estudar camponeses, que estão mais perto -

eu próprio estou incidindo um pouco nesse pecado -- e não

realmente se atirar ao trabalho muito mais dificil da execu

ção dos projetos. Nõs, antropõlogos, temos que assumir essa

culpa tambem. Não e uma culpa que possa ser apenas assa cada

ã FUNAI, de maneira alguma. Hã um grande comodismo entre nõs,

acadêmicos. Infelizmente, esta e a verdade. Eu faria algumas

ressalvas pessoais. As pessoas a quem eu dirijo as ressalvas

entenderão de que eu estou falando. Portanto, oCQrre isso,

quanto a Nhambiquara. A ãrea do Xingu ê a ãrea de minha esp~

cia1ização. Não se trata da Bahia. Quem tem trabalhado na B~

hia são os meus cDlaboradores, não eu, de forma nenhuma.Faço

questão de não trabalhar nos grupos indigenas de lã. A ãrea

do Alto Xingu e uma ãrea bastante complexa e que tem como c~

rlcteristica fundamental um núcleo de indios, no sul, que lã

jã estavam quando da chegada do branco e. no norte, um outro

grupamento de grupos indigenas. Uns jã estavam lã antes da

chegada do branco; outros foram trazidos depois, por uma ~~

di da de proteção da FUNAI. Mas. de qualquer forma, eles são

culturalmente diferentes dos do sul. Os do sul conseguiram

UMa grande unidade social e cultural. Pode-se dizer que as

tribos do sul formam uma sociedade única, enquanto que as do

nQrte, atraves de um processo de integração e aculturação i~

tertribal, estão, talvez, formando algo semelhante ao que ci

racteriza as do sul. Portanto. a ãrea do Alto Xingu tem es

sas duas zonas, que têm que ser encaradas diferentemente.Não

vou, aqui, tratar disso. Quero ser breve, quanto ao Xingu.

Elas têm que ser tratadas diferentemente, mas uma coisa hã

de comum. A ãrea do ~arque Nacional do Xingu tem que ser d~

fendida como um todo, porque e ali que se realiza e que se r~

alizou aquilo que eu considero a unica experiência vãlida de

politica indigenista jã realizada entre nós ~te hoje. Foi a

punica que logrou êxito. Claro, tem defeitos. Claro. Eu vejo

~oisas que poderiam ser feitas de outra maneira e,sobretudo,

outras coisas que poderão vir a ser feitas de uma maneira di
ferente das que o foram no passado. E o prõprio Diretor do

Parque estã consciente disso. Mas, de qualquer forma, acho

que isso ê fundamental. pois se tem falado muito mal do Par

que do Xingu, sem uma clara compreensão do que ele represe~

ta. O Parque do Xtngu e, realmente, a nossa grande experiê~

cia e, talvez, o nosso grande exemplo em termos de politica

indigenista. O Parque do Xingu precisa manter o território ~

nido e, diante dele, e necessãrio preparar os índios para a

civilização que os estã cercando de todas as formas e de ma

neira cada vez mais impositiva. Eu vou sõ dar um exemplo do

que aconteceu, ao contrãrio do que ocorreu em muitas outras

ireas, no Parque Nacional do Xingu. Entre 1877 e 1948-1952,

desapareceuram 85,3% da população. Quer dizer, a população d~

sapareceu ã taxa media anual de 2,02%. Ate essa ê~oca, não

havia uma assistência permanente. O período 1948-1952 marca

a chegada, em 1946/47, da Expedição Roncador -- Xingu e o

começo da atuação dos Villas Boas. Ate 1963, a população que

tinha sobrado diminuiu de 4,5%. Vejam a diferença de popul~

ção entre o tempo anterior e o tempo de assistencia dos Vil

las Boas. Acima de 2,02% da população anual temos a taxa de

0.41%. t significativa. Mas isto não e o mais signifiuativo.

[ que, passado aquele periodo de adaptação biótica dos gru

pos indígenas ao contato interetnica e devido ãs medidas cu

rativas, e sõ devido a elas, entre 1963 e 1970, houve um i~

cremento demogrãfico, no Alto Xingu, de 19,95%, isto ê,2,85%

ao ano. Isso quer dizer que a taxa de incremento, nesses a

nos, foi superior ã taxa de população em toda a fase mais cri

t1ca do Alto Xingu, o que se deve unicamente ao acerto de

uma politica indigenista que obedeceu basicamente ãquelas r~

gras fundamentais de que falei logo no começo da minha exp~

sição. Portanto, sõ isto basta para eu dizer que a política

dos Vil las Boas foi um êxito. Temos que nos adaptar ã situ~

ção do momento, não podemos pensar na preservação eterna d!

que1a cultura, como eu jã falei. Mas eles salvaram aqueles

grupos indígenas -- esta e a verdade -- senão todos eles te~

riam morrido. Desde 1969 não traba~ho no Alto Xingu, em face

de razões de carãter pessoal. llas, depois disso,. houve um
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houve um erro bãsico, que foi a modificação da BR-BO. Ao ter

FUNAI, mas de instâncias superiores. Agora, realmente,não me

recordo se as medidas foram tomadas a nível ministerial. Não

isto se processou; sei apenas dizer que

grande erro que, segundo estou informado, não. proveio im-

seja

duzir e que a intenção foi derrubar a floresta para se

plantar postos. Esta e uma suposição. Mas talvez não

por acaso que naquela epoca â SUDECO se empenhou muito nisso

e a pessoa que a dirigia fos~e um fazendeiro do Brasil Cen

tral. O fato e que um exame mais apurado ijas revistas "Veja"

e "Manchete" nos poderia, talvez propiciar um argumento mais

da

daqueles

me recordo de como

o seu percurso modificado, ameaça a sobrevivência

povos. Não se trata apenas de problema de entrarem os bran-

al, por um erro pessoal, mas me lembro bem de que são arti-

dos na revista "Veja" e um publicado na revista "Manchete" ,

22.000 km 2 para 30.000 km 2• Mas aconteceu que as terras per

didas ao norte eram as mais ferteis da irea, eram terras em

que ainda havia grupos indígenas, os kanamari; ao sul,as te!

o

Oe

cond~

de se

tecnica

re -- e esse realmente não sei com que base -- segundo

Dal, e desorganizar o sistema intertribal do Xingu e

Parece que algumas jã procuram invadir um pouco a ãrea.

sôlido. Mas, na minha opinião, não foi uma questão

que levou a mudar a estrada e, sim, a possibilidade

qual se estaria pensando na fragmentação da ãrea do Alto Xi~

gu em territórios tribais -- cada tribo com seu pequeno terri

tório. Fazer isso e desorganizar o próprio sistema intertri-

qualquer forma, porem, os índios fogem, saem do parque e vão

lã fora entrar em contato indiscriminado com essas fazendas,

com sua peonagem, o que só pode ser prejudicial para·eles.I~

so não quer dizer·que devemos"manter índios em jardim zoolõ

gico", como se tem dito. Não. Devemos controlar o contato,p~

ra que este não se torne catastrófico. ~ã outro boato que cor

abrir às aqropecuãrias a área norte do Parque Nacional do AI

to Xingu. No presente o Parque estã ameaçado pelo sul, pelo

norte e pelo leste, p'or fazendas que avançam em sua direção.

nar seus índios ã morte. Na minha opinião, isto se constitui,

do ponto de vista social, etnocídio e. se realizado na prãti

ca e na medida em que morra gente, genocídio. A palavra e

meio pesada, mas, infelizmente, deve ser pronunciada quando

necessãria. Fala-se tambem da possibilidade de se barrar a

ã

de

por

materi

aquelas

COSi há tambem o problema de saírem os índios e irem ate

estrada fazer contato descontrolado, prostituírem-se,

crescentada uma ãrea ao sul. Aumentou-se a ãrea total

ras que foram acrescentadas são mais pobres do que

dessa epoca, dedicados â Amazônia. Não.guardel esse

exemplo. Não creio que a economia de algumas centenas de qui

1õmetros, talvez 200 ou 300 km, justifique colocar em perigo

a sobrevivência de vãrios povos. r uma questão etica que pr~

cisamos colocar antes das questões pragmãticas, como a econ~

mia de quilômetros ou outras coisas mais serias. Em 12 de j~

lho de 1971, os limites do parque indígena do Alto Xingu fo

ram ~odificados. Toda a ãrea norte foi desmembrada, e foi ~

terras do meio onde residem os grupos tribais culturalmente

xinguais. Quer dizer, foi em detrimento do índio que se fez

a modificacão dos limites. Do que vou dizer agora nio tenho

nenhuma prova legal. Hã, entretanto, certos artigos public~

gos que nos permitem deduzir alguma coisa a respeito dos mo- Cachoeira Von Martius e transformar todo o Parque Nacional

são mais .crteis ao norte e menor ferteis ao sul. Parece-me

ãrea. O Parque do Xingu estã na transição -- embora geologi

camente, geomafo10gicamente parece que e mais ou menos ames

ma coisa -- entre dois tipos de clima: um c1ina~de savanas,

ao sul: um clima de floresta amazônica, ao norte. Evidente

mente, no clima de floresta amazônica a cobertura vegetal e

~ais rica; ao sul, a cobertura vegetal e mais pobre, o que p~

tivos que levaram a pressionar para o desmembramento

de levar essoa mal informada a acreditar que os

dessa

solos

do Xingu numa grande barragem que drenaria suas iguas para a

Bacia do Araguaia, dando origem a uma hidre1etrica. Pessoal

mente não quero sequer comentar isso. Mas, a bem da verdade,

e preciso dizer que fazer pequenos enc1aves ê condenar os í~

dios do Xingu ao desaparecimento. Nada menos que isso.Porta~

to, minhas recomendações -- porque acho que tenho o dever de

faze-las -- sio: preservar o Parque como estã e continuar a

política que jã se encetou ali, de mudança sócio-cultural co~

trolada, a fim de preparar os ;ndios para a interação com os

em breve. A abertura de escolas jã houve, pelo que estou in

formado, e estã sendo repensado todo a sistema de re1acion~

que ali o fato ê muito menos derivado de uma qualidade de 50

10 do que de uw problema de carãter climãtico. Portanto, no

momento em que se desmenbrou aquela area do norte, parace-me

que se desmembrou aquele fator que aparentemen~e era o mais

nacionais, providência inevitãvel e que deverã ser

mento entre os postos indígenas e as próprias tribos

adotada

para,

com isso prepará-los para um futuro relacionamento com a eCQ

nomia de mercaGo e com a presença da etnia civilizada. O que

sei a respeito do assunto e apenas baseado em conversas,mas,

tanto quanto sei, e uma política acertada, ã qual dou minha

inteira aprovação. Passemos agora ã Bahia, onde existem a

tualmente, com absoluta certeza, seis grupos indigenas:Puxã,

Pankararu ,Kaimbe, Kariri, um conjunto de grupos mais ou m~

nas desorganizados, a que me referirei, globalmente, como i~

pujante em termos de potencialidade econõmica, para os int~

r-esses da nossa sociedade. Foi feita uma festa quando final-

mente a estrada BR-080 chegou ao rio Xingu. Se lermos os co

mentãrios, verificaremos que por traz do que teria sido

na minha opinião, não o foi -- uma consideração de carãter

tecnic9, antes pelo contrãrio, a ãrea aluvial a ser atraves

sada pela estrada e muito maior no traçado atual, embora eu

não conheça a ãrea. Com o exame da cartografia e que se pode

deduzir. O fato e que me parece que, na realidade, pode-se de dígenas do Posto Indigena Caramuru, e, por fim, os Pataxõ,
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de Barra Velha. Suspeita-se, ainda, que existam alguns ln

dios em Olivença e out~os num lugar chamado Missão de Aric~

be. Não podemos dizer nada a respeito porque nem ã região fQ

mos. Quanto aos lndios Kaimbe. não lhes poderei dar nenhuma

informação. porque o antropõlogo holandês que trabalhou co 

nosco ate hi seis .meses e que regressou i ~olanda por obrig~

ções de carãter curricular ainda estã preparando seu relatõ

rio sobre a irea. Portanto. não tenho elementos se~uros para

falar sobre eles. No que se refere' aos Kariri. conheço ainda

menos. Estive ali, uma vez, de passagem, e o único estudo a~

tropolõgico que há a respeito deles e de 966, publicado em

1 972. Eu perguntaria ao Sr. PreSidente se posso fazer uma

pergunta a uma das pessoas presentes.

O SR. PRESIDENTE (Oeputado Israel Dias N~

vaes) -- Pois não.

O SR. DEPOENTE (Pedro Hanuel Agostinho da Si!

va) -- Eu tenho uma vaga ideia de que hi uns dois ou três

anos, houve uma deMarcação administrativa feita pera atual

Presidente da FUNAI na irea de Ribeira do Pombal, Mirandela,

para garantir as· terras desses indios Kariri, as quais est~

vam sendo invadidas por reqionais, grandes fazendeiros da

ãrea. Inclusive, houve uma visita pessoal do Gen. Ismarth ã

região. Mas eu não me lembro se foi para uma demarcação admi

nistrativa, ou se para coibir a invasão.

UM SR. PARTICIPANTE -- Eu não poderia anteci

par uma informação precisa sobre o problema de demarcação,mas

quanto a medidas de caráter protecionista, para evitar a a

tuação nefasta da população envolvente e que se deu o traba

lho da FUNAI, com a prasença, inclusive, do Gen.lsmarth.

O SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da Sil
,

va) -- Muito obrigado. Eu me lembro disso. Estive.inclusive,

com o General, em Brasilia, durante a sua passagem. Eu me

lembro de que ele tinha ido ã região é que, ali, a coisa ti

nha sido muito pouco pacifica. A recepção foi tudo, menos cor

dial, com necessidade de proteção da poliCia federal etc. Não

sabia exatamente do que se tratava porque, no momento, esta-

va tratando de outros problemas. Portanto, minha exposição

versarã sobre osTuxi, sobre os Pankararu, bem como sobre os

indigenas do Posto Paraguassu, que deixarei para o fim, e so

bre os Pataxõ. A atual população indigena da Bahia e estima

da em 4 441 indios. dos quais, recenseados com precisão pelo

convenio que eu coordeno, se encontram 2 741, estimada em

1.700, exatamente, a dos Kaimbe, Massakari e dos Kariri --de

Mirandela. Todos esses indios deixaram de usar a 1ingua de

origem. Têm uma cultura extremamente semelhante ã da - nossa

população rural e apenas são discriminados como indioi e pe

lo fato de possuirem terras. que outros cobiçam, a população

envolvente. Os grupos da ãrea do nordeste de São Francisco

tem, ainda, como elemento cultural a diferencii-los, o fato

de serem praticantes de uma dança chamada Tore. Os Pataxõ s~

quer isso tem. Têm apenas a consciência de que são PataxÕ>.

Passando do menos grave para o mais grave, nõs temos os Pat~

xõ que vivem no Parque Nacidnal do Honte Pascoal. num ambie~

te de restinga, mangue e praia. Do mangue eles t1ram toda a

proteina animal -- mariscos -- sendo que praticam agricult~

ra em campos, capoeiras e florestas, no tabuleiro tprr.iãrio

que ali existe. Mais para dentro, hã a Floresta Atlântica do

Parque Nacional Monte Pascoal. A localização deles se di na

faixa costeira do Parque Nacional do Monte Pascoal e sua a

tuação efetiva. no momento, estende-se ate a aproximadamente,

9 e 10 kms, para o interior. A população e de 666 individuos,

recenseados. e sua economia se baseia na agricultura Des-

ca e colheita -- com uma pequena criação de animais para

transporte -- asnos e jegues -- para subsistência, porcos e

galinhas. Eles vendem artesanato, que tem substituido, uJti

mamente, com vantagens, a venda da prõpria força de trabalho

nas fazendas vizinhas. Isso desde que. a partir de 1968-1969,

se fez presente um posto da FUNAI, que antes não existia. A

partir de 1 971 passamos a lidar diretamente com o grupo i~,

digena, inclusive levantando a ideia de produzir artesanato

para venda, a qual foi secundada pelo chefe do posto que, i~

clusive, os ensinou a produzir um artesanato de melhor qua1i

dade como mercadoria. Hoje fabricam flechas que não disparam,

arcos que, se a gente puxar demais. quebram, mas que o turi~

ta compra. Antes eles tinham um material mais rude, mas que

funcionava. Vi, ainda, arcos e flechas feitos por indios Pa

taxõ que funcionavam. Hoje o artesanato Pataxõ destina-se e~

tritamente ao mercado, e eles estão conscientes disso. Estão

~erfeitamente conscientes de que e uma m~eira de obter a

moeda sem a qual eles não podem comprar vãrias coisas, das

quais a principal ê roupa. Ate essa epoca, comprar roupa p~

ra o grupo Pataxô era extremamente difici1. Eles nos diziam:

"temos que comprar roupas, porque não podemos mais andar

nus, mas não temos meios". Eles não tinham nada que lhes pe~

mitisse o acesso ã economia do mercado. O artesanato lhes

propiciou isso. De vez em quando eles vendiam sua força do

trabalho, mas a absorção era pequena. Então, de do~s em dois

anos, ou de três em três anos, eles tinham essa possibilida

de. Acaba de ser realizaqo um estudo na irea, pelo convênio,

sobre o sistema econômico. Amanhã ou depois, serã entregue ã

FUNAI e com base nele será feito um planejamento melhor. O

grande problema do Parque Nacional do Monte Pacoal ê que o

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal achava que

os indios eram extremamente prejudiciais ã manutenção da ec~

logia e, portanto, durante muitos anos, fez pressão para a

retirada dos indios da irea. Fato mais grave, ainda não

talvez de responsabilidade direta do órgão, mas, creio, ta~

bêm de sua responsabilidade, na medida em que deu as Qrdens

ê o de que os guardas do Parque não deixavam os indios àbrir

roças. Então, durante anos e anos, esses indios tiveram como

alimento, eXClusivamente, e caranguejo. O caranguejo que s~

brava era trocado nas roças vizinhas, fora do Parque, por
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um pouco de farinha. E de farinha e caranguejo eles viviam.

A perseguição foi tão grande que, ã certa altura, pensou-se

na transferência dos Pataxõ. Houve oposição dos antropõlogos,

da imprensa e, depois de um contato que mantivemos com o Del~

gado do IBDF, na região, ele percebeu quais os motivos que

tornavam impossível a transferência dos Pataxõ. E e muito

simples: os Pataxõ tem o único espaço livre daquela área da

Bahia; o único lugar que sobrou para eles foi na beira da

praia, numa área de menor densidade demográfica, nos tabulei

ros costeiro~ do sul da Bahia. Não havia possibilidade de

transferi-los para outro ponto. Se esses índios migrassem

mais um pouco, o único caminho que teriam era o Oceano Atlã~

tico. Eles ali viviam das roças -- quando as puderam fazer,

eis que, depois da criação do Parque, isso não mais lhes foi

permitido -- do caranguejo. Atualmente, há um acordo de cav~

lhefros entre a FVNAI e o IBDF. Os índios já estão fazendo

suas roças,pelo menos desde 1 972, e estã em prosseguimento

um trabalho conjunto entre a Universidade da Bahia e a FUNAI

estudo de que lhes falei, do sub-sistema econômico, vai per

mitir calcular, com precisão, a ãrea necessãria para os ín

dios, a fim de, então, sobre isso se fazer um acordo com o

IBDF. Alem disso, se pensarã num projeto de desenvolvimento

comunitãrio, que nõs vemos como projeto-piloto, no qual se

possa desenvolver, talvez, um modelo que, com as necessãrias

adaptações, seja aplicãvel no resto da Bahia e -- quem sabe?

-- no resto do Nordeste. A situação, portanto, e esta, e hã

~erspectivas boas de, futuramente, alem da FUNAI e da UFBA,

se fazer um convênio com a CEPLAC, õrgão encarregado da pro

~oção da lavoura do cacau -- embora ali não se possa plantar

cacau para o õrgão dar assessoria tecnica no campo da a

gricultura. Os índios Tuxã estão situados na cidade de Rod~

115, ãs Margens do rio São Francisco, num ambiente de caatiE

ga, e fazendo agricultura nas ilhas. que têm sua terra reno

vada anualmente pelas enchentes do rio. A população e de 463

pessoas, que moram na cidade de Rodelas -- antigamente era

sua Missão, a Missão Rodelas. A povoação civilizada cons

truiu-se à sua volta. mas os índios Tuxã pouco a pouco se vi

ram confinados a uma rua. Os índios estão na cidade, mas ate

hoje os índios vivem numa rua. que não ê chamada de rua, mas,

sim, aldeia. Então. há a aldeia e hã o resto da cidade de R~

~elas. Em 1 860, os índios dispunham de 30 ilhas no rio São

Francisco; hoje têm apenas uma. Evidentemente, com o cresci

Mento demogrãfico. e a diminuição do número de ilhas, eles jã

não conseguem produzir uma lavoura para o mercado -- no caso.

a cebola -- suficiente para impedir a proletarização. Então,

uma parte dos Tuxá jã migra para São Paulo ou trabalha como

assalariado nas ime~iações -- sobretudo, tendem a migrar p~

ra São Paulo. Apenas como um exemplo a mais da separação ní

tida, os Tuxã. que estão em çonta.o hã 300 anos, que foram

meiro dia da novela do santo padroeiro, São João Batista de

Rodelas, e destinado aos índios; o segundo dia e destinado

aos morenos - eufemismo utilizado para negros -- e os outros

dias da novena são dedicados, individualmente, às pessoas i~

portantes da comunidade "branca". Isto mostra muito bem

estratificação social ali existente e a discriminação que s~

fre o grupo indr~ena, situado na parte mais baixa do estrato

social _. estão no começo, longe do climax da festa; simboli

camente a coisa li nítida. Quanto aos "morenos", tambem, enb,2.

ra "moreno" seja aquele que não e s5 negro, mas tambem po

bre, jã que o negro com alguns bens estã noutra situação. A

situação das terras, no momento, estã, então, assim:uma ilha

para o grupo indígena. No entanto, daqui ate 1 980, vai sur

gfr um problema gravíssimo e que exigirá uma solução imedi~

ta. ~ que, com a construção da barragem de Itaparica -. faz

parte do complexo São Francisco -- Rodelas serã inundada.Po~

tanto, a possibilidade da agricultura serã anulada, jã que a

própria cidade desaparecerão Isto torna inevitãvel a transf~

rência dos Tuxá, como de toda a população rural que está ã

sua volta; há já um contato, posso adiantar, entre o Conv~

nio, a FUNAI e a Universidade do Rio Grande do Norte, para a

continuação das pesquisas na área, a serem realizadas pelos
antropólogos -- um casal -- Nasse e Betty Nasser -- Que est~

dou o grupo monograficamente e que tem, portanto, um conheci

menta suficientemente profundo para poder estudar o problema

da transferência e tambem o da relocação. Espero que esse pr~

jeto possa ir adiante e acho que seria justo -- para não di

~er o mínimo -- que não sõ a FUNAI investisse recursos nessa

pesquisa e em todo esse processo de relocação, mas a CHESF

e a ELETROBR~S, diretamente interessadas e respon.ãveis, de

~ido ao seu planejamento, pela necessidade da relocação, d~

veriam canalizar recursos realmente abundantes para que esse

grupo ind1gena não venha a sofrer grande parte dos problemas

que estã sofrendo a população relocada ao longo do rio são

frln~isco. ~ste e um outro assunto. mas li tambem um grave

~roblema. uma situação extremamente difícil. uma anomalia s.2

~lal. dada a total desorientação das pessoas. Quanto aos T~

~i. era isto o que tinha a dizer. Quanto aos Pankararu,estão

••ndo tstud,dos por Carlos Alberto Cardoso Soares. Nesse e!

tudD fomos auxiliados por uma geógrafa da FUNAI. aqui presen

te. Os Pankararu encontram-se em dois lugares: um pequeno gr~

~o de ~6 ;ndios. dentro do Raso da Catarina -- talvez a r~

~iio ~ais inõspita do Nordeste -- vivendo de caça e de uma

,equena asricultura praticada num canyon. e outros 1.093 í~

~ics SituadoS em Brejo do Burro. profundamente aculturados e

~um t~' estbdo de mistura -- não ~stou dizendo mistura cult~

~~l. ~em ~bc1al, mas. sim, mistura espacial -- com a ?opula

~io regional, que e totalmente impossível ali tentar demar

~~r ~ma reserVb. Não há maneira de se fazer isso. De modo que,

possívelqu.nto ~o ~studo de Carlos Alberto. acho que serã

Essepara se encontrar solução definitiva para o problema.

missionados durante anos e anos ••• Basta dizer que o pri repensar o problema e ver co~o se soluciona isso. Foi pr,!l.
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comer, vendendo-os na cidadezinha próxima. ~ roda desse POl

to, uma das lndias,aliãs, estã proibida ate de catar minho

cas para pescar. Trata-se da unica india que sobrou; e uma

velha índia, uma das ultimas que foi trazida do mato por Mar

tlns fontes. Está proibida de catar minhocas para pescar e,

portanto, vive em mendicância. De qualquer forma, a atual p~

pulação indigena, da qual a maioria estã fora, foi recensea

da em 331 pessoas, estimada, a partir de informações recebi

das durante o recenseamento, daquele numero jã existente, de

ciso tomar medidas paliativas bastante impositivas, para PC!

mitir aos índios que continuassem a praticar a sua religião

e, por questões de terras, não se vissem constantemente ame~

çados de morte. Isso foi feito no começo deste ano, com o

apoio da 6a. Região Militar, da FUMAI e do Convênio. Foi

possível fazer uma reunião dos líderes ditos brancos e indI

9:nas da região e chegar a um compromisso entre eles, ate

que se resolva o problema fundamental de terras. Qúanto ao

Raso da Catarina, havia a intenção, por parte da SEMA -- S~

cretaria do Meio Ambiente -- de instalar ali uma reserva ec~

lógica. FOi-nos mostrado que. da maneira como havia sido tr~

çado o plano .- por comissão nomeada pela FUMAI e pela SErIA-

aqueles índios do Raso da Catarina ,não podiam ser removidos

para parte alguma, simplesmente porque não havia para onde

ir. No Brejo do Burro a pressão demogrãfica jã e suficient~

mente grande e não hã mais espaço para eles. Noutra ãrea ta~

bem seria impossível. Então, ~om base ~essa constatação e em
um relatõrio feito na ocasião, houve uma reunião aqui, em

Brasília. na FUMAI, da qual participei com outras pessoas,

em que se tomou decisão sobre o assunto. Sei, atraves de in

formação pessoal do Presidente da FUMAI, que as negociações

prosseguem e que os limites da reserva ecológica foram mud~

dos, inclusive evitando-se a expropriação de certos civi1iz~

dos que,expropriados das suas terras, acabariam por exercer

pressão sobre os mil e-tantos índios do Brejo do Burro. Es

ses indios vão permanecer na ãrea em questão, fazendo-se na

reserva ecolôgica, tambem, uma ãrea indígena. r esta a info!

mação que possuo, ate o momento. Por fim, chegamos ao probl~

ma mais graves, quanto aos índios na Bahia. r o problema do

Posto Indígena Caramuru-Paraguaçu, que se situa entre o rio

Colônia e o rio Pardo, na Bahia, e abrange os municípios de

Pau Brasil, Itaju do Colônia e Itororõ. Originalmente, era

um ambiente de floresta tropical. Hoje em dia, a parte oeste

e central da reserva estã substituída por pastos, a1iãs, pal

·tos que foram sobrepastad05, de maneira que o prõprio solo

estã sendo danificado. Houve certo desequilíbrio entre o ga

do apascentado, a potencialidade das pastagens e a parte 1e~

te e sul da reserva, ocupada por cacauais e pa!tagens, habi

tada, devo dizer, totalmente por civilizados, havendo apenas

um ou outro índio, isto e, pequenos grupos que moram na sede

da população dessa ãrea; dispersos ã volta; nas cidades e a~

em São Paulo, 83,74% da popUlação, sendo que fora do Estado

da Bahia, 10,9, desses 83%. Portanto, foram expulsos, mas el

tão todos mais ou m;nos nas imediações. E ã menor provocação,

Os sobreviventes oriundos dessa ãrea, em numero muito pequ~

no, são os Pataxõ, Txukarramãe e os Wanana. Vindos de fora,

com identificação etnica preclsa, remanescentes, hã os Tupi

niquim, Kariri e sapuiã, que pertencem ao subgrupo Kariri.

Alem disso, há uma grande quantidade de ~ndios originários

5,71%

em sua

economiatrados em torno do Posto Indígena Paraguassu. Sua

baseia-se na agricultura, no trabalho assalariado

163 pessoas. havendo portanto, 494 pessoas, com absoluta s~

gurança. Com melhor segurança, diríamos que hã mais 173 indi

víduos, o ~ue quer dizer 667 pessoas. grande parte das quais

não pode ser computada apenas indivi~ualmente, porque são

adultos e chefes de família. Portanto, há toda uma população

dependente deles e que não estã computada no total de 166:

trata-se daqueles cujos nomes temos recolhido individualmen

te. Quanto ao total estimado da população, ou seja, re1ativ~

mente às famílias cujos chefes se conhece e cujas informa

ções são seguras, as recenseadas efetivamtnte, desprezando 

se aquela população sobre a qual as infor~ações são inseg~

ras, deve chegar a 1.538 indiv~duos. A FUMAI enco~endou uma

pesquisa na região, para conhecer a situação exata desses Po~

tos. Calculamos -- não eu, mas a pessoa que fez o re1atõrio,

membro da equipe -- um incremento demogrãfico para os prõxi

mos 25 anos, tomado ã base do incremento medio da população

brasileira entre 1 960 e 1 970. de 3.372 indivíduos. Dada a

composição dos grupos domesticos, pode-se prever 482 grupos

domésticos de índios oriundos dessa ãrea ou nela residentes.

de aldeamentos extintos no ano de 1897. Foram legalmente e~

tintos, no papel -- inclusive Rodelas foi extinta em 1897

mas os ~ndios estão lã ate hoje. Portanto, trata-se de lndios

provenientes de aldeias extintas, cuja identidade tribal não

se conhece; sabe-se apenas que são índios e que, agora ou

quando vieram para a reserva, eram chámados índios de 01i

vença, de Santa Rosa,' de Farradas, de Massakarã, de Rodelas,

de Barro Preto, de São Fidêlis e de Barra Velha. Quer dizer,

eram designados como índios e pelo lugar de origem. A tribo
a que teriam ~ertencido e a190 que jã caiu no esquecimento.

Mas continuam sua discriminação como lndios e sua permanên

cia à parte, em função de serem índios. Entretanto, territ~

ria1mente, os Pataxõ, os Txukarramãe e os l/anana concentram

se em volta do Posto Indígena Caramuru. Os outros índios que

na epoca da sua chegada eram mais aculturados, estão conce~

da população dessa área; no Posto Ind~gena Caramuru,

nrande maioria, nas fazendas ã volta, nas cidades prõximas e

alguns ate em São Paulo -- na prostituição -- uma boa parte

das mulheres -- e na mendicância. Não houve outra salda. I A

dispersão da população dã uma ideia da situação atual. Oen

tro da reserva, existem, no Posto Indigena Paraguaçu, 10.48%

o que

arrancardo Posto. Ali, em certa ocasião; eles tiveram que

as telhas, as portas e as janelas, para poder obter
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ao menor sinal da chegada de um funcionãrio da FUNAI, de um

pesquisador, os indios afluem para os postos ã procura das

suas terras. As causas da dispersão, fartamente documentadas

no relatõrio, atrav~s de uma documentação histõrica exausti

va, foram, basicamente a pressão da sociedade nacional, por

muitas vezes violenta, sendo que por três crises prlncipais:

diantar algumas coisas a respeito, creio que sem quebra de

etica profissional. Entretanto -- e para que se tenha apenas

uma ideia de que, alem de haver indios, esses indios têm di

reito a essa terra -- apresentarei dois argumentos, um de C!

rãter histõrico e outro de carãter lega. Os Patoxõ foram i

denticados na ãrea, pela primeira vez, segundo documentos hi~

que, portanto, as terras deveriam reverter aos arrendatãrios.

encontrou repercussões aqui na Cãmara, dizendo exatamente a

a pouco abandonando a ãrea e, inclusive, os chefes dos Pos

tos, foram cuidadosamente, cautelosamente, pedindo suas tran~

ferências. Em 1975 renova-se esse problema; em função disso

a FUNAI formou convênio com a Universidade Federal da Bahia

para uma pesquisa na ãrea. Enquanto esse rela~ôrlo permane 

cia em estudo na FUNAI, o Governo do Estado, ainda sem conhf

cimento dos resultados e baseando-se em informações errâneas

de que, primeiro, nâo teria havido nunca a ocupação efetiva

nQ

os

qual!

cacau.

Itabuna e, algumas vezes, ate ã costa. Pela Lei

porque naquela epoca os Pataxõ chegavam com suas incursões

ate

tôricos existentes, em 1951; portanto, posse imemorial;

que se destinavam a limpar a ãrea para o plantio do

revolta do Posto, hã uma repressão bastante violenta

outros indios que para ali se dirigiram em levas sucessivas,

foram trazidos ã região exatamente pelo fato da existência ,

ali, de uma ãrea destinada a abrigar os remanescentes que,

depois de 1897, andavam espalhados por grande parte do sul e

do centro baiano. Jã em 1919, Martins identifica os Pataxô

na Serra do Novo Mundo, onde se localiza exatamente o Posto

Indigena Paraguaçu. Quando o posto foi estabelecido, os in 

di os jã lã estavam desde 1819. Oepois de 1910, hã uma serie
de choques com os bugrês -- creio que todos sabem que os b~

grês são matadores profissionais de indios -- de Itabuna,

1.916, de 9-8-26, do Governo da Bahia, e pelo Decreto de 9

de março de 1926, destinaram-se 50 leguas quadradas de terra

, uma reserva, cuja medição e feita pelo Capitão Vasconcelos.

A partir dai passa a existir um Posto Indigena na ãrea. Po~

tanto, efetiva-se a posse e a ocupação não sô pelos indios,

mas pela FUNAI. Em 1934 e feito o primeiro contato pacifico

com os Pataxõ, em Baiana, por Telesforo Martins Fontes, cujo

depoime~to consta da documentação publicada sobre a anterior

CPI do Indio e que, infelizmente, desta não poderã constar,

porque ele faleceu hã perto de 15 dias. Em 1936, hã a dita

to ã violência hã vãrias versões, uns a dizem maior, outros

menor -- mas o fato e que foi uma verdadeira expedição mili

tar da Policia Estadual e, em conseqüência do remanejamento,

hã uma nova medição que destina aos indios 36 mil hectares.O

relatório põde apurar que ficaram fora desses 36 mil hecta 

res medidos as ãreas dos fazendeiros que ajudaram as forças

que foram reprimir o movimento rio Posto. O movimento do Pos

to e bastante complicado, não entrarei aqui em detalhes, to

maria muito tempo, mas se for necessãrio tenho aqui os dados

a respeito. Em 1937/1942 dã-se o grande movimento de indias

dispersos pelo sul da Bahia, em parte conduzidos para lã por

Kurt Nimandaju, que ate 1976 os ;ndios continuavam esperando

e

que

pouco

ainda

como a queima de roças,

que os indios foram

que houve e fato provado sobejamente -- eda ãrea

to de posseiros, argumentando que não havia mais indios

uma em 1936, quando -- se for preciso maiores detalhes eu os

poderei dar -. devido a uma serie de injunções locais, est~

duais, o Posto Indigena sofreu aquilo que costuma ser cham~

do de Ma revolta comunista do posto Caramuru", mas a cUJo

respeito, a seu carãter realmente comunista tenho algumas r~

servas, pOl'que a revolta foi em 1936 e os Pataxõ foram paci

ficados em 1934 e não vejo como em dois anos indios caçado

res poderiam ter-se tornado militantes. E claro que havia

tambem,posseiros que tinham terras arrendadas dentro do PO!

to e que pagavam a renda em trabalho. Isso em 1936. Nessa e

poca, praticamente toda a gente se dispersou e depois se re~

grupou. O chefe do posto do SPI foi obrigado a fugir para Hi

nas Gerais e sõ pôde voltar ã região sob a proteção do SPI e

do Tiro de Guerra,porque, nessa epoca, o SPI estava filiado

ao Ministerio da Guerra. Foi apenas devido a essa proteção

que ele teve a pbssib~lidade de reembarcar para o Rio de J~

neiro, no Porto de Ilheus. Em 1957, houve um grande movimen-

Em 1975 inicia-se um movimento, que perdura ate hoje e

dem e de tal forma irresistiveis

invasão de gado, assassinatos

mesma coisa. No entanto, a nossa pesquisa provou que existe

uma população indigena, só que estã dispersa. E estã dispe~

sa não porque teria querido, não porque -- como diz o Estat~

to do !ndio -- tenha saido mansa e pacificamente, por livre

e espontânea vontade, mas porque as pressões foram de tal o~

no fato de que não haveria mais indios na ãrea, deu uma aut~

rização para que se titulassem as terras. A essa autorização

respondeu a FUNAI com a ~emarcação administrativa dos 10 mil

hectares. No momento em que foi feita a demarcação adminis-

trativa foi, então, estabelecido um novo contato entre a

e pensando que ele irlp ate lã novamente protegê-los. Quando

em seu lugar apareceu a antropõloqa da nossa equipe, os 1n

dias ficaram muito contentes. Por ai V.Exas. podem ter uma

ideia de como eles vêem o nosso mundo; eles ficaram contentes

porque, afinal de contas, a Princesa Isabel, tendo libertado

trabalho para a Universidade e para a FUNAI, foi tomada como

_ Princesa Isabel que, finalmente, iria liberã-los. Quer di

Fundação Nacional do !ndio e o Governo do Estado,comunicados

os resultados a que haviam chegado. No momento estã em dis 

cussão o problema, com negociações de parte a parte. Posso ~

os escravos, finalmente se lembrava deles. Ela, fazendo um
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zer, todas, digamos, uma pseudomitologia criada em torno di~ siderada a possibilidade de uma certa margem de erro na pro-

so. Nessa epoca e que realmente a reserva, finalmente medi jeção demográfica, reduziu-se essa área de 14 mil para 10

uma nova reserva correspondente a grosseiramente, 1/3, pouco

mais de 1/3 da ãrea atua1mente demarcada, liberando para os

atuais posseiros e arrendatários as ãreas fora dessa reserva

e reservando, para uso indígena, os 10 mil ha. A Secretaria

de Agricultura colaborou decididamente na realização da pe~

deve ser dito -- materialmente inclusive --propondo

da em 1936, passa a ser urna reserva indígena no sentido que

~~e dá o Estatuto do Tndio, uma ãrea para onde serão conduzi

dos grupós indígenas de maneira a terem uma área própria.Não

e seu território de posse imemorial. t uma outra coisa. Mas

tambem, hoje, protegida por lei. Em 1950 ocorre uma migração

das aldeias de Mirandela, Porto Seguro e Olivença. Não sab~

mos os ~otivos da origem dessa migração. Sabemos da entrada

mil ha. Isto quer dizer que se propõs ã FUNAI que

quisa

fizesse

dessa gente. De 1936 a 1977 podemos resumir a história da a possibilid~de de o Estado destinar uma outra área para

irea como uma pressão continua sobre os lndios e sobre a FU

NAI ou SPI, para que a área fosse abandonada e entregue aos

posseiros que paulatinamente arrendaram as terras -- uma gra~

transferencia dos índios, em troca da área de Itaju do Colô

nia. Bem, primeiro, não e'legal, não encontra apoio legal.

Em segundo lugar, alem de não encontrar apoio legal, pare -

de quantidade deles arrendou as terras -- e aqui entra uma ae que seria perpetuar um processo que se iniciou em 1834.

sofrido o mesmo processo, mas não temos a documentação. Digo

vez em que o processo tornasse a acontecer, a invasão torna~

se a acontecer, novamente teria de ser feita uma transferên-

Em 1834 os rndios da dita Pedra Branca são expulsos pelos r~

gionais da sua região, pouco ao sul de Salvador e, vão mi

grando durante um seculo ate que em 1939 conseguem estabele

cer-se na área de Itaju do Colônia. Outros grupos devem ter

culpa do SPI, que arrendou grande quantidade de terras. Mas

entra tambem o fato de que, no momento em que alguem arrenda

a terra a outro, reconhece que aquele outro tem direitos l~

gais sobre a ãrea arrendada. Isto me parece extremamente i~

portante: imemoria!, reserva indígena e os próprios arrend~

tãrios reconhecendo o direito ao SPI no caso, ã sua herdeira,

a FUNAI, de administrar a área. Portanto, isto prova que não

só havia índios, mas que houve uma efetivação da posse, da ~

tilização, da ocupação pelo ôrgão encarregado da proteção ao

eu: transferir seria repetir a política. Então, da

cia, e o indio, de ano para ano, ou de seculo para

prõxima

século,

indio. História recente. Em 1975, a FUNAI encarrega a UFBA tenderia a ir ate um lugar que,ã certa altura, deixaria de

existir. Assim, resolvemos inverter a proposta para dar-lhe

um cunho de realismo, para dar-lhe uma base de negociação e

para dar-lhe um apoio de caráter legal e que seria o segui~

te: já que o Governo do Estado estã disposto a ceder terras

para instalar uma reserva indigena, que as ceda para insta

lar os arrendatários que tem ~e ser removidos. Reconhecemos

que houve investimentos ao longo dos anos, embora investime~

tos e benfeitorias em terra indrgena não encontrem respaldo

para indenização; mas rec~nhecemos que houve. Por outro lado,

de averiguar a questão. Em 1976, julho, faz-se a pesquisa de

campo. Em 1976-1977 começam as pressões para a liberação das

terras. O Governo do Estado, que ainda não tinha recebido o

relatõrio eM estudos na FUNAI, promete liberar as terras. A

FUNAI faz a demarcação administrativa. Em 1977 ela comunica

os resultados ao Governo do Estado, atraves da sua Assessoria

Jurídica, e inicia-se as negociações. [ este o estado do pr~

blema neste momento: as soluções propostas no relatõrio tra

taram de 'salvaguardar os interesses dos índios, que provoca~

sem o mínimo de comoção social e econômica na área, inclusi reconhecemos Que a qualidade dos solos da ãrea do Posto de

ha. No entanto, considerada a necessidade de ocupação e con-

sobre a economia do Estado, e ao mesmo tempo que permitissem

aos índios dispor de uma área que efetivamente pudessem oc~

par; não uma área cuja ocupação fosse ideal, fosse utõpica,

mas uma área que tivesse condições de ocupar de maneira ef~

tiva. Considerado o número do grupo domestico e considerado

o módulo do lUCRA para a região, verificou-se que eram nece~

sãrios dos 26 mil ha. que, na sua totalidade ou quase totali

dade estão arrendados -- e ~uito difícil destrincar o probl~

.a das posses, pois foram posses transmitidas, arrendatários

transmitiram a outros, não há mapa cadastral, os registros e~

tão desatualizados, hã gente que não paga há muito tempo

então 14 mil ha. dos 26 mil, mas considerada -- isso, preve~

do o incremento de~ográfico que foi calculado desde o começo.

Não e apenas para já. [ preciso calcular terra para o futuro,

Paraguaçu ê superior às possíveis áreas disponíveis. Não c~

nheço, evidentemente, todas na Bahia, não posso falar disso

tempo propusemos que o Governo do Estado, atraves de mecani~

mos que tem a seu dispor, facilitasse o credito para reinte

gração dessa gente. Esses posseiros, hoje, por não terem tI

em

se

mesmo

áreas

ce aquilo que se possa dizer mau. Por outro lado, ao

disponrveis no sul da Bahia tem qualidade de solo inferior i
quela em Que se acha atualmente o Posto. Portanto, a propos

ta que fizemos, no relatório, foi a de que a cada um dos ar

rendatãrios que, em virtude da nova demarcação administrati-

va, devesse perder suas terras, o Estado da Bahia desse

dobro -- reparem bem, em dobro -- terras nas quais eles

com absoluto conhecimento de causa, mas creio que as

reinstalassem. Jã e um grande favor, em ãreas em que, com t~

da probaóilidade,a cultura mais viável e mais rendosa será a

da cana-de-açúcar. O que quer dizer, com a possível continu~

çio do Programa do ~lcool, em termos econômicos, não me par~

e

milpara não haver novamente um excess~ de população - 14

ve porque elas repercutiriam diretamente sobre os índios
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tulo de posse, não têm possibilidade de obter credito.Então,

eles teriam ao mesmo tempo terras em dobro e acesso ao credi

to, o que, afinal de contas, não seria tão mau negócio, se~

do que a grande maioria dessas pessoas têm terra tambem fora

da reserva, não vão ficar na misêrla. Há quem possa ficar,há

pouca gente que pode e, por isso tambêm, pensamos nessa sol~

ção. Não creio que se deve despossuir alguém do essencial ã

sua sobrevi vencia econômica. Claro que esse problema poderia

ser resolvido na Justiça e poderia ser resolvido pelas nego

ciações. Pessoalmente sou favorável ãs negociações. Tenho b~

tido na tecla das negociações. Crelo, portanto, que a Presi

dencia da FUNAI, com a sua Assessoria Juridica, tambem com

partilha dessa opinião. Sei que o Governo do Estado estã di~

posto a negociar, de maneira que acho que agora o que há,pa

ra a fr~nte, é apenas o ~vanço da negociação não por mim,que

não tenho nenhum poder ~xecutivo nem, ao contrário do que mui

ta gente pensa, sou representante da FUNAI na Bahia, sou ap!

nas um coordenador de um convênio de pesquisa feito com ela.

Que essas negociações prossigam a nTvel executivo entre a Pr!

sidencia da FUnAI e o Governo do Estado. Mas creio que a s~

lu~ão que propusemos é uma solução de compromisso, úma sol~

ção, em última análise, polTtica, que visa a garantir os di

reitos dos Tndios e a prejudicar o menos possTvel as vãrias

partes interessadas, Sr. Presidente, peço desculpas por ter

tomado tanto tempo. Acho que cheguei ao fim de minha exposi

ção. Estou inteiramente ã disposição para qualquer indagação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Em primeiro lugar, cabe-me acentuar a circunstãn

cia de haver V. Sa. feito aqui, na verdade, a mais longa e

minuciosa de todas as exVlanações, V.Sa. se prolongou por

cerca de 3 ~oras; mas, pela atenção mánifestada pelos prese~

tes, viu V.Sa. o interesse despertado pelas suas informações

e pelos seus conceitos. Creio que.restariam poucas questões

a serem formuladas, tendo-se presente a abordagem franca e

larga procedida pelo dissertador. Mas quero indagar ao Dep~

tado Moacir Dalla, uma das figuras preeminentes da Casa e

que ouviu V.Sa. de uma maneira muito animadora, não sendo ele

técnico indigenista, já que S.Exa. se acha inscrito, Se ai~

da tem alguma pergunta a formular.

D SR. DEPUTADO MOACIR DAL LA -- Sr. Presidente,

eu tin~a várias perguntas para dirigir ao Prof. Pedro Ago~

tinho; mas, com' o desenrolar da sua magnifica exposição,ele

nos fez claro que efetivamente há uma particpação maciça dos

antropólogos na politica indigena brasileira. Eu só queria

fazer uma pergunta: V.Sa., segundo fomos informados, partici

pau do I Encontro, de Barbados, .,.

o SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da Sil

va) -- Exatamente.

O SR. DEPUTADO MOACIR DALLA -- ••• mas, como

os demais antropólogos brasileiros que já estiveram, não a~

sinou o documento final. Isso foi conseqüência de pressão ou

foi apenas uma medida de prudência?

O SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da Sil

va) -- No meu caso, foi uma atitude pessoal e deliberada. No

caso do grupo como um todo, poderia ser interpretado como me

did~ de prUdência. Temos dois planos para discutir a coisa.

O grupo, como um todo, disse que era imprudente assinar o que,

portanto, não deveriamos assinar. Mas foi só diante dessa de

liberação do grupo, que eu deixei de assinar. E deixer de a~

sinar por que? Porque eu não concordava com a maneira como

foi colocada a questão; isto é, eu concordo com o diagnosti

co, no entanto, para minha maneira de ser e de ver, não go~

tei do estilo. E para mim o estilo, em grande parte, corres

ponde tambêm a uma posição, isto ê, acho que as coisas tem de

ser analisadas de uma forma extremamente fria e serena, e

achei que havia um certo toque de panfleto na redação final

do documento; portanto, me opus ao documento, mo quanto ao

seu conteúdo, mas quanto ao seu toque estilTstico. Não gosto;

assim, realmente não gosto. Agora, como estou participando

de uma reunião e, afinal de contas, sou voto vencido nesse

plano, estou disposto a assinar, porque acho que é um dever

que me cabe. Se há uma votação e eu participo da votação,

tenho que me submeter ã decisão da maioria. Estou disposto a

assinar, embora sob reserva, devido ã maneira como foi redi

gido. A partir dai discutiu-se o problema e o grupo, como um

todo, achou que ninguem devia~sinar. Foi isso que se passou,

e sõ em função disso eu não assinei, m~smo a contragosto.

o SR. DEPUTADOS MOACIR DALLA -- Estou satisfei

to.agradeço a V.Sa. o esclarecimento.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

~aes) -- Peço ao Deputado Moacir Dalla que assuma por alguns

momentos a Presidente dos trabalhos, a fim de que possa fo~

mular'duas ou três indagações breves ao ilustre depoente.

(O DEPUTADO MOACIR DALLA ASSUME A PRESIDtNCIA)
\

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moaci r Da 11 a) -

Concedo a palavra-ao nobre Deputado Israel Dias-Novaes, em!

nente e preclaro Presidente desta CPI do !ndio.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS nOVAES -- Em pri

meiro lugar, como Presidente em exerc;cio deste órgão provi

sório da Casa, consulto ao ilustre De~oente se pode encami

nhar a esta Comissão o texto da resolução final do Congresso

de Barbados, não referendado pela representação extra-oficial

bras i1 ei ra.

O SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da Sil

va) ~ Sim. Eu devo esclarecer uma coisa, se V.Exa. me permi

te.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Faz fa-

vor.

o SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da Sil

va) -- As representações não foram por paises.
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te.

creio que sim.

seus pormenores?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Sim. ai

O SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da Sil

vaI -- O que houve foi a discussão dos problemas em cada um.

sob sua ótica pessoal, tratava de apresentar a questão. Isso

a primeira coisa. t evidente que da mesma forma como eu di~

se aqui de uma maneira muito franca, que eu colaborava com a

FUNAI. apesar de lãs vezes não concordar nessas discussões .ti

ve tambem de apresentar as minhas discordâncias. Agora. qua.!!

to ã questão do genocidio, u~a das questões que me parece

provocar polêmica em torno do problema e que poderia haver

vârias definições de genoc;dio. Ponho de lado toda a possi

vel exploração sensacionalista e politica do problema em si.

Ponho de lado isso. porque ê evidente que se pode explorar

esse problema. no' sentido. A ou no sentido B. a favor ou con

tra o Governo brasileiro. Em segundo lugar. acho que não me

rece lã grande atenção. o tipo de explóração simplesmente

jornalistico-sensacionalista que, às vezes, pode atingir uma

massa de pessoas não informadas. mas que. no crivo de quem

entende do problema. passa como peneira em ãgua e fica por

isso mesmo. Quanto ã questão do genocidio. se o entendermos.

como eu pessoalmente o entendo, como uma ação deliberada. e~

preendida por um Estatuto, representante de'uma etnia ou de

um grupo de etnias, para extingUir uma determinada etnia, e

fetivamente, não. Quer dizer. não se pode dizer que. em ne

nhum momento da história republicana, tenha havido uma poli

tica estatal de genocidic. Esta e a minha opinião a respeito.

Agora, que não tenha havido no plano particular, pessoal, l~

cal, genocidiffi no sentido de exterminio dos grupos etnicos

tação oficial. O que nós tivemos mais? Não propriamente def~

sas; não propriamente explicações, mas·o debate do problema

global. Não exposições corridas mas apoiadas em casos concr~

tos. Por exemplo. se necessãrio. posso entregar o xerox do

meu tra~alho apresentado em Barbados-I. sobre o Alto Xingu.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Ah!

pelo Estado em detrimento de uma minoria. Acho que, para se

caracterizar plenamente o genocidio. a ação tem de ser deli

berada.

faz favor.

por uma outra etnia nas. zonas do contato -- eu vou mais lon

ge; jã voltarei atrãs -- ai nós poderiamos dizer que sim. É

poderia dizer que sim desde o seculo XVI. E poderiamos dizer

que sim. estendendo essa acusação a todffi os paises que. num

momento ou noutro. tiveram dentro deles minorias etnicas. P~

deria citar a ~frica. poderia citar os Estados Unidos. pod~

ria citar o resto da America do Sul, poderia citar o compor

tamento da Russia contra grupos da Siberia. e poderia ir lo.!!

ge por este caminho. Então, nesse sentido, sim. Agora. no' p~

riodo republicano. e sobretudo depois da criação do SPI --fui

exatamente a propaganda do genocidio deliberado que levou ã

criação do SPI. pela oposição que encontrou -- acho que não.

Agora, eu tambem reservo para genocidio uma outra caracteri~

tica. não apenas a caracteristica de ser uma coisa executada

E V.Sa.o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES

,dispõe de um exemplar dessa resolução final?

ber qual o cuidado do nosso Pais ~m esclarecer essas acusa -

O SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da Sil

va) -- Podem tirar; não hã problema.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Ao termj

Sa. depois o encaminharã ã Comissão. Se desejar. tiraremos

uma cópia xerogrãfica.

o SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da Sil

va) -- Houve convites pessoais do Conselho Mundial de Igre

jas a antropólogos, individualmente. Não houve propriamente

uma representação. Houve foi a presença de antropólogos de~

te ou daquele pais.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Espontã-

O SR. DEPOENTE (Pedro Agostinho da SIlva ) -

Mediante convite. e, como o problema me interessa. como.aliãs,

acho que estou demonstrando. aceitei imediatamente.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Exatame.!!

O SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da Sil

va) -- Pois não. Estã na minha pasta.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Então V.

nea, e claro. mediante convites.

o SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da Sil

va) -- Da resolução final do I Congresso de Barbados?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Isso.

o SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da Sil

vaI -- A primeira parte. tranquilo. eu vou responder. A s~

gunda parte. não entendi muito bem.

D SR. DEPUTADO"ISRAEL DIAS NOVAES -- Quero s~

O SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da Sil

vaI -- Naqueles de que tenho participado -- não foram mui -

tos, creio que dois ou três em Barbados e aqui em Brasilia-

çóes. O Brasil tem-se valido de congressos internacionais p~

ra descrever os pormenores de sua politica indigenista, os

Mas essas acusações chegam a ferver no exterior. e fala-se.

aqui e ali. ate em genocidio. quando não por ação. por omis

são. O nosso Pais tem procurado explicar essas ocorrencias ~

pontadas ou não atraves da ausencia a congressos indigenis 

tas mundiais?

no de nossos trabalhos essas providencias laterais podem ser

tomadas. O Brasil tem sido acusado. nos ultimos anos, pela

sua politica indigenista, tida por alguns como inex1stente.

participou. naturalmente participou. O Gen. Bandeira de Melo

esteve presente. presidiu a delegação brasileira.

O SR. DEPOENTE (Pedro Manoel Agostinho da Sil

vaI -- Exatamente. O que nós tivemos em Brasilia? A aprese!
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o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -- A omis- gura mista, o General Rondon, de origem acentuadamente indi-

são não caracteriza o genocidio?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias

vaes) -- Muito bem. Eu queria as suas considerações sobr~ a
I

paradoxal situação da FUNAI. Ela, naturalmente, é integr~da

por representantes de uma etnia esmagadora superior e, don~

ciente ou inconscientemente, ela representa efetivamente os

interesses desta etnia. Mas ela não poderia, nesse caso, dei

xar de atestar o seu carãter tutelar, porque o carãter tute

lar, apesar do aspecto mé1ico e generoso, impede a criação

de uma mentalidade autÔnoma. Bem, a esse carãter de agente

,
O SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da fil

va) -- Há muita gente para a qual caracteriza. Eu, pessoal

mente, tenho serias duvidas, por:que seri·a confundir duas 0l:

dens de fatores de tipos bastante diferentes. Agora, cabe

uma responsabilidade ao Estado. A1iãs, estã previsto na lei

sobre o genocidio, na própria legislação brasileira, que c~

be uma responsabilidade a todo o Estado, dentro de cujos 1im!

tes territoriais se passem fatos como este. Inclusive nãs' ~

ceitamos isso na ,nossa legislação, mas eu não creio que a

omiSsão possa estar sob a rubrica de genocidio.Realmente,', p~

ra mim, não pode. Agora, para muito gente, sobretudo na ~ur~

pa, em função do traumatismo causado pelo genocidio dos i j.!!

deus e dos ci ganos e de outras mi nori as, antes e durante) a

última Guerra Mundial, entre muitos antropólogos, a tend~n 

cia ê de classificar como genocidio todo e qualquer tipo de

desaparecimento, por morte, de grupos étnicos, seJa ele del!

berado ou não. Isso tem levado a sérios desentendimentos na

discussão do problema. Se nós pegarmos, por exemplo, um tra

balho chamado "Biblioqrafia Critica sobre o Genocidio no 'Br~

si1", veremos que a definição que essa bibliografia adota é

uma definição muito mais abrangente do Que aquela definição

restrita, que eu acho aplicãvel.

da

isso

do

indi.

mesmo

FUNAI

pautand~

gena, que seria o mestiço nentro, embora ele proviesse

pela própria consciência que adquiro da questão e

pessoal extensivas aos outros antropólogos. Falei da

O SR. DEPOENTE (Pedro Manuel Agostinho da Sil

va) -- Eu gostaria de fazer algumas considerações de carãter

classe branca. Não haveria, por exemplo, essa possibilidade

de se equilibrar essa po1itica através da mistura diretiva

destes organismos?

judaria muito a diminuir b carãter que, desde os ~empos

SPI, foi bastante paternalista, das chefias dos postos

genas, seria a participação ativa dos chefes dos grupos d~

mesticos, como, por exemplo, dos grupos indigenas que se a

camponezaram na Bahia, ou das lideranças que surgem de acor

do com as próprias normas do grupo ind;gena, na tomada de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias

vaes) -- Os antropólogos?

D SR. DEPOENTE (Pedro Manpe1 Agostinho da Sil

va) -- Claro, porque ~uando vou numa aldeia indigena com uma

boa tese de mestrado ou com uma tese de doutorado, que me dá

minhas ações por essa consciencia. Então eu acho que, no m~

mento em que a FUNAI adquira consciencia da sua ambiqOidade,

poderã policiar a si mesma para reduzir ao mãximo os efeitos

de sua própria ambivalência; por um lado. Por outro lado se

V.Exa. me pergunta se eu acho que os indios devem participar

dos órgãos de deliberação, eu responderei que sim. Agora, d~

pende dos niveis. No momento atual. Não estou dizendo em c~

rãter absoluto. Creio que, no momento, uma das coisas que ~

estar consciente disto. O fato é que eu posso minorar

um emprego bom, é uma forma indireta de exercer, ou

como agente dos interesses da etnia nacional; falei dos fa 

zendeiros como interessados, de alguma forma, direta ou indi

retamente em explorarem os indios; e tenho que incluir na ca

tegoria dos que exploram os indios, os antropólogos.

forma particular de colonialismo em relação a eles.Tenho que

Ine
Ipro-

da etnia dominante, da etnia circundante, não tem tido

nhuma menção alteradora; isto e, o indio, por mais que

não pude discutir o problema com a pessoa que tratou disso,e

que se acha presente. Acho que foi uma experiencia extrema 

mente relevante. Alem disso creio que, a depender dos niveis,

baixo. Acho que em parte isso, de uma maneira informal, não

formal, ocorre no Parque Nacional do Xingu. Então, a esse n1

vel, acho perfeito. Creio que isso também jã foi tentado e~

aculturação, mas de participação no próprio sistema progre~

sivo e estratificado de instrução existente na nossa socied~

de. Então e-eVidente que, a n;vel de aldeia, perfeito. A ni.

vel de delegacia reglonal,acho viãvel, em certas ãreas, e, em

outras ãreas, totalmente imposs1vel. E a nivel de Conselho

Indigenista creio que ~alvez fosse possivel, acho que se po

deria contar pejos dedos os indios que tivessem simultanea -

grida, atraves de individuos -- se se considera que a gener~

lidade indigena e mantida, às vezes, deliberadamente num e~

tado de pre-civilização, nós devemos considerar que hã, aqui

e ali, individuos indiqenas jã capacitados digamos, ate mil~

grosamente .•• Nós temos algumas representações po1iticas, di
beis, e verdade, mas temos indius com curso superior. E não

~e lembro, jamais, de ter tido informações de que se tivesse

convidado representantes dessa etnia inferior e esmagada p~

ra integrar os órgãos da politica indigenista, o Conselho In

digenista e muito menos a FUNAI. Não seria o caso, então, jã

que a FUNAI, em tese, visaria a equilibrar o relacionamento

da etnia circundante e a etnia oprimida, que,esta po1itica

fosse desenvolvida a duas mãos, no sentido de ser feita' ao

~esmo tempo, quer dizer, por órgãos mistos? O Conselho Indi

genista é integrado por não sei quantos antropólogos brancos.

A FUNAI e como O SPI. Tenho a impressão de que havia uma fi

decisão. Não se deveria apenas tomar decisões de cima

tre Os indios Gaviões. Mas não sei exatamente como,

e exigido da pessoa que participe um certo grau não só

para

porque

de
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~ente o grau de consciência do problema e o grau de instru 19a. REUNI~O, REALIZADA EM 18.10.77

ção necessãrio para participar das deliberações, sendo que,

para mim, muito mair importante que o grau de instrução ne 

cessãria e o grau de consciência do problema. Conheço indios,

alguns diretamente, que poderiam, sim, e eu estaria disposto

a sentar na.mesma mesa com eles e a discutir os problemas ú~

DEPOENTE ENZO FRANCISCO PISANO
Administrador da Fazenda Califõrnia, do
Grupo Atalla

nas transferência. ao grupo indigena, e preciso o entrosamen-

mesmo tempo, o grau de preparação, em termos de instrução for

mal da nossa sociedade, que lhes permita movimentar-se den

tro dela. Tive oportunidade de sentar-me à mesma'm~sa com a~

tropõlogos, um deles professor da Universidade de Heldelberg

e outro de uma universidade dinamarquesa, de que não me re

cordo o nome, e que, na visão do problema indigena, devido ã

üntropologia e ao fato de serem indios, estavam vãrios pon-

biam muito mais da questão do que eu. De maneira que a minha

resposta ê esta: depende dos niveis, depende do grau de cons

ciência do indio, depende do grau de habilitação, vamos di

zer, formal dentro do nosso sistema de educação, para exer 

cer certas funções que nenhum membro da nossa sociedade pode

exercer a não ser que tenha aquelas habilitações. r todo um

problema. Acho tambem que a missão da FUNAI e, em ultima ani

1fse, esta, desenvolver uma politica a nivel de posto, para

que, a curto ou a media prazos, se transfira mais responsabi

ser api!.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

Havendo numero reqimental, declaro aberta a 19a. reunião p~

ia tomar o'depoimento do Sr. Enzo Francisco Pisano, empresi

rio do grupo ATALLA. Consulto os presentes sobre se desejam

ouvir a leitura da Ata da sessão anterior. (Pausa). Dispens,!!,

da a leitura da Ata. Temos aqui, um oficio do Deputado Edi

son Bonna, nos seguintes termos: ·Sr. Presidente, como ê do

conhecimento de V. Exa., foram amplamente divulgadas pela i~

prensa as declarações feitas pelo Padre Antonio lasL Junior

nesta Comissão, contendo severas e injustas criticas ã atu~

ção da FAB em relação ao problema ao indio". Neste oficio,

convida ele a Comissão, em nome da FAB, para visitar ãreas

da Amazônia onde a FAB tem sede. Nõs respondemos ao Deputado

Edison Bonna dizendo que estãvamos ã disposição para que ele

marcasse as datas, combinando-as conosco. Posteriormente, ti
vemos a noticia de que a FAB estaria em manobras. Portanto,

deixamos a fixação da data para a viagem para um prõximo e~

contra com o Deputado Edison Bonna, que ficou sendo o nosso
i~termediãrio junto ã FAB. Encontra-se presente para depor o

Sr. Enzo Pisano, ad~inistrador da Fazenda Califórnia, perte~

cente ao grupo ATALLA COPERSUCAR. Peço ao depoente que leia

o compromisso regimental, com todos os presentes de pé.

s,!

ao

facul

delegacia

leso Acho que, a üm prazo mais longo, seria possivel

tar aos indigenas uma visão critica da sua situação e,

tos acima de mim. Eu tive que respeitã-los, porque eles

lfdade aos membros do grupo indigena. A nivel da

regional, para que, cad~ vez mais -- e ai não pode

o Sr. Enzo Pisano, como ficou dito, e administrador da Faze~

o

altoda Ca1ifõrnia pertencente ao grupo Atal1a-COPERSUCAR,

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano){Lê

compromisso fora do microfone)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

to, porque e uma relação com a sociedade nacional -- haja a

colaboração entre os indigenas e os representantes da FUNAl

no local. A nivel do Conselho ,evident~mente,e·uma etapa a

atingir decisivamente, mas que, no momento atual, não sei se

seria factivel. Realmente, ponho como alvo ideal.

do rio Envira, Municipio de Feijo, Acre. S. Sa. foi convid~

do a depor perante este õrgão especial da Câmara dos Deput~
o SR. DEPutADO ISRAEL DIAS NOVAES -- Muito ~

brigado a V.Exa. Estou satisfeito, Sr. Presidente.
dos para prestar sua contribuição ao papel dos empresários

poentes. Quer dizer. ninguém aqui e contrário a V. Sa., como

ninguém lhe e favorável. Todos os Deputados insistem apenas

na ocupação dos territórios novos do Brasil, mormente aqu~

les ocupados por indios. Quero esclarecer,inicialmente, que

nõs aqui da Comissão, como de resto em todas as Comissões da

o SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Dal1a) --

Convido V.Exa. a reassumir a Presidência.

O sn. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES REASSUME A

PRESID~NCIA)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias

Casa, não nos colocamos antecipadamente contrários aos d~

vaes) -- Quero agradecer publicamente a inestimãve1 contri - em obter a verdade e para isso constituiram esta Comissão.

lustre professor Pedrp Agostinho e dizer que esta Comissão co~

tinua Eom o concurso de S.Sa. e ã sua disposição.Antes de er.

cerrar os trabalhos, convido os presentes para a reunião de

quinta-feira, depois de amanhã, às 10 horas, quando aqui de

verã depor o Sr. Hinistro da Saude, Oro Paulo de Almeida Ma

chado, sobre o problema sanitãrio dos indios. Estão encerr~

.-dos os tra ba lhos.

vontade e, colocando-o ã vontade, nós estamos favorecendo os

Nós não temos nada contra ninguem e inicialmente também nao

temos nada a favor. Nõs buscamos a verdade. Digo isso,porque

circularam versões de alguns dos depoentes aqui de que a Co

missão se dispunha a arrasá-los, a acossá-los. E isso náo é

buição trazida a este orgão da Câmara dos Deputados pelo i

verdade. Nos temos inclusive um Relatar que é um modelo

ponderação. Oe sorte que eu quero colocá-lo inteiramente

trabalhos da Comissão, porque a Comissão não o deseja

de

ã

aqui
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nos.

isso.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Estã

tudo na memória.

O SR. DEPDENTE (Enzo Francisco Pisano) - Mas

eu não recebi nenhuma comunicação.

Comi~D. Tomãs Balduino. Se houver alguma utilidade para a

são, tenho uma cópia da carta à disposição.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Quer

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Correa) - Sr.

Presidente, vou ler a carta. Pode haver nela algum ponto e!

clarecedor do administrador da Fazenda Califórnia. Assunto:

Solicitação. Prezado Sr. Tendo em vista as declarações inj!

riosas envolvendo o grupo Atalla, formuladas por D.Tomãs Bal

duino, Presidente do CIMI, perante Comissão Parlamentar de

Inquerito com divulgação no jornal "Folha de S. Paulo", edi

ção de 24/3/77, afirmando que o citado grupo, com empreendi

mento no Estado do Acre, às margens do rio Envira, no Municl

pio de Feijó, estaria usurpando as terras dos lndios residen

tes e explorando-lhes o trabalho de forma desumana,pagamento

com bebidas alcoólicas. Acredito vir merecer a atenção e pr~

vidência por parte da FUNAI. A gravidade da denuncia fere

dignidade da familia Atalla. Por maquiavelismo, Dom Tomãs ~

duino atribui vinculos empresariais inexistentes, envolvendo

a COPERSUCAR com o objetivo óbvio de obter maior repercussão

atraves da imprensa. A tática - o meio justificando o fim

vem definir claramente a posição politico-ideológica de D.

Tomãs Balduino.

dizer que V. Sa. solicitou à FUNAI que procedesse à vistoria

na fazenda para ver se havia fundamento na denuncia.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - E

devo adiantar, mais ainda, que o nosso contato com a FUNAI ê

amistoso. A FUNAI estã sempre presente em todos os nossos

trabalhos. E devo adiantar mais ainda: na qualidade de sert!

nista, convivo, com os índios hã 3S anos. Fui para a Amazi

nia em 1943, na epoca da expedição que posteriormente foi

transformada em Fundação Brasil Central e atualmente SUDECO.

Então, eu tenho vivência com os indios, em decorrência dos

nossos trabalhos com os Villas Boas, com os Meirelles. Nós

temos um trabalho e uma filosofia a respeito do índio de

máis de 35 anos. D. Tomãs Balduino nunca nos visitou. Nunca

recebemos a viSita de qualquer. sacerdote das Mis~ões ou do

CIMI em nossos trabalhos. r· possivel que D. Tomãs Balduino!

nha sido mal informado.

Diante das inverdades impróprias de um sace~

dote "não levantar falso testemunho" e no resguardo do nome

das pessoas atingidas, obrigo-me, como administrador da F~

zenda Califórnia dirigir um apelo a V. Sa. no sentido de que

se digne constituir uma comissão de sindicãncia objetivando

apurar in loco. a veracidade das acusações levianamente form~

ladas por D. Tomãs BaTduino. Para tanto, fica ã disposição

da FUNAI, ou de qualquer autoridade, o nosso avião para de!

locamento ate a área e toda a documentação arquivada que diz

respeito às nossas atividades desde seu in~cio. Com relação

à~ terras dos indios, s~o do nosso conhecimento as providê~

cias ultimadas pela FUNAI para sua demarcação. Não se tratan

do de assunto interno, sigiloso dessa Fundação nos seria de

ase não me falha a memória, não tenhoFrancisco Pisano

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Gos

taria de fazer uma pergunta, Sr. Presidente. Consta, Sr.Enzo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Então, meus cumprimentos. O Relator deseja inicialmente • i~

quirir?

em estado de nervos eriçados. Ao contrário, deseja-o pacifi

cado, como nós queremos que o indio do Brasil venha a ser

pacificado consigo mesmo e não com a FUNAI. Indago do depoe~

te se trouxe uma exposição para ler inicialmente.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não,

Sr. Presidente, de inicio não sabia que aqui viria, para mim

foi uma surpresa. Recebi a comunicação 2 dias antes de minha

saida.

O SR.PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Então, nesses 4 dias V. Sa. teve oportunidade de rememorar

as atividades empresariais, de maneira a poder esclarecer-

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Faz

exatamente 4 dias hoje que recebi a comunicação.

Dois dias aqui representa bastante tempo e p~

ra nós, lã, dojs dias, pelas grandes distâncias

O SR.PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Recebeu a comunicação hã dois dias? Convem ter o depoente.
presente a circunstãncia de nós o havermos esperado na sem~

na anterior ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Não chegou a comunicação? Essa e uma explicação boa, porque

a nossa Secretaria havia instado para, de toda maneira, loc~

lizã-lo.

memória tão prodigiosa assim para guardar os fatos - que V.

Sa. teria sido acusado pelo CIMI de problemas com lndios . na

invasão de ãreas ocupadas por lndios na fazenda do grupo p~

lo qual V. Sa. responde. Gostaria de saber se realmente ho~

ve essa denunci~ e·o que te~ V. Sa. a nos esclarecer sobre

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Em

principio, devo esclarecer que tive conhecimento, atraves da

imprensa, de que o grupo ATALLA, da Copersucar, estaria usu~

pando terras de índios e explorando seu trabalho de forma,v~

mos dizer, desumana, com pagamento a troco de bebida alcoó1i

ca. Essa denuncia do Sr. Bispo D. Tomãs Balduino me causou

bastante surpresa, porque esses fatos não se passaram lã. E

posso adiantar, com provas, que essa denuncia levou-me a di

rigir uma carta ao Delegado da FUNAI, para que eJe procede~

se na fazenda a um levantamento das denuncias formuladas por
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real valia ter conhecimento das comunidades indígenas 1evan

tadas pela FUNAI nos Timites da Fazenda Califórnia, assim c.Q.

mo as dimensões da area destacada que vira a se constituir

em sua reserva. Ao finalizar, certo de que a nossa pretensão

em esclarecer a verdade venha a merecer o acolhimento de V.

Sa., antecipo agradecimentos. Enzo Francisco Pisano, Admini~

trador da Fazenda Califórnia". E essa inspeção jã foi proce-

dida pela FUNAI?

D SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Se

gundo o Delegado da FUNAI, e uma inspeção que vinha sendo f~

ta teoricamente. Desde a nossa instalação lã, a FUNAI vem ~

companhando os nossos trabalhos. Então, em outras missões da

FUNAI nas mesmas ãreas nós temos prestado toda a colaboração.

Nós entendemos o trabalho da FUNAI, inclusive em nossas pr~

prias ãreas. Hã areas que foram desapropriadas-pela FUNAI

dos índios que nós temos la, dos poucos índios que. habitam

na area. De forma que o nosso cuidado com o índio e no senti

do de procurar fazer tudo em benefício do índio em igualda

de de condições. Nós usamos o trabalho dõ índio em igualdade

de condições, porque esse índio não e um índio em estado pri

mitivo, e um índio acu1turado ha mais de 60 anos e tem neces

sidade de trabaiho. Quando nós nos instalamos la, não havia

índios, eles habitavam mais em baixo e vieram ã nossa proc~

ra pedir trabalho. Quer dizer, o índio nao veio a nós pedin

do esmola, veio pedir trabalho. Muito embora esse índio jã

venha sendo explorado hã mais de 50 anos, prostituído, eng~

nado, ele ainda mantem a sua dignidade, o seu orgulho.Então,

toda vez que o índio nos procura para trabalhar, nós lhe d~

mos trabalho.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Quer

dizer que hoje hã na Fazenda uma ãrea que e ocupada somente

por índio?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Nós

estamos localizados numa margem do rio,. e os índios estão lE

ca1izados na outra margem do rio. Nós temos inclusive fot.Q.

grafias que mostram claramente onde os índios estão localiz~

dos com suas roças que nós assistimos, incentivamos. Procur~

mos fazer tudo de forma que o índio tenha aquilo que e de di

reito. Assistimos o índio com medicaçio, temos inclusive uma

farmãcia, que a FUNAI pôs ã nossa disposição, com a qual nós

medicamos os índios. Enfim, o índio tem um tratamento humano

segundo a própria filosofia da FUNAI. Nós não interferimos

nos costumes e hãbitos dos índios. Bebida alcoólica - e fato

citado por D. Tomãs Balduino - e terminantemente proibida.

Nem ao próprio civilizado e permitida porque a bebida só PE

de chegar de avião ou por embarcação, e as embarcações são

fiscalizadas, e os nossos aviões não trazem bebida. Então,n~

o civilizado usa bebida.

O SR. RELATOR '(Deputado Ubaldo Corrêa) - Essa

Fazenda que V. Sa. chama Fazenda Califórnia foi requerida ao

Governo ou foi adquirida de outras pessoas.

o SR. OEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Essa

Fa~enda e um seringal tradicional no Acre. r um dos serin

gais mais antigos, o Seringal Califórnia. Ele data da epoca

- se não me falha a memória - do Acre ainda Bolívia. E uma

sêrie de seringais que formavam um todo, que se chamava

ringa1 Califórnia. Esse seringal foi desmembrado e uma parte

vendida ao grupo Atalla. são seringais com áreas tituladas,

escrituradas, legilizadas.

O SR. RELATOR' (Deputado Ubaldo Corrêa) - "e~

sa ãrea que V. Sa. fala que defronte estão localizados os ín

dias, V. Sa. tem ideia de quantas famílias existem?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - E~

ses índios vieram após a nossa chegada e se localizaram ali.

Mas o numero não pode ser preciso, porque o índio e muito an

darilho. Ele fica lO, 15 dias, um mês, depois sai, vem outro

grupo. Concentração maior dos índios Colinas esta na margem

do rio Purus. Mas como eles têm parentes 1ã·e tambem espíri

to de curiosidade, eles vão, voltam. Então, não há um numero

fixo de índios, que pode girar em torno, entre mamando e c~

ducando, como se diz, 70, BO índios, com crianças e esposas.

Da epoca em que foi feito o levantamento para efeito de vaci

nação e assistência medica, nós temos um grãfico do numero

de índios, mas não vai corresponder ao numero atual. Talvez

agora tenha mais, como tambem pode ter menos. Então, oscila

muito o numero de índios lã, porque eles são nómades. Eles

não estão fixados lã. Eles estão ã pr~cura de trabalho e das

facilidades qu~ lhes possamos oferecer. Esse levantamento e

feito pela FUNAI.

O SR. RELATOR (Deputado Uba1do Corrêa) - Mui

to obrigado, Sr. Presidente. Era isso que eu desejava pergu~

tar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Meus cumprimentos ao Sr. Relator, Deputado Uba1do Corrêa.

Passo a palavra ao ilustre Deputado Epitãcio Cafeteira, o

primeiro na ordem de inscrição.

O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - Sr. Enzo,

V. Sa. declarou ainda hã pouco que a Fazenda Califórnia foi

desmembrada de uma serie de seringais que se chamavam Cali

fórnia, •••

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Co~

reto.

o SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA •.• e que te

riam pertencido, inclusive, antes •.•

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Ao

grupo N. Prado Azevedo.

O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - Muito bem.

Eu perguntaria a V. Sa., em primeiro lugar, se foi examinada

a cadeia dominial dessas terras da Fazenda Califórnia,de fo~

ma a que não pairassem duvidas quanto ã sua origem. Porque

neste País se titulou e se titula muita terra atraves do Li
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vro 3 dos Cartórios, e o Livro 3 inscreve q~alquer coisa que

se procure inscrever nos Cartórios. Não quer saber realmente

caso. Sou apenas administrador da Fazenda e não conheço o a~

da procedência daqueles pape\s. Eu perguntaria a V. Sa. se

pecto legal da propriedade.

O SR. DEPUTADO EPIT~CID CAFETEIRA - Porque,

em função da própria segurança nacional, o INCRA já nao ai

mite a venda a uma pessoa de mais de 2 mil hectares na faixa

de fronteira. Então, 600 mil hectares representariam 300 gl~

bas mãximas permitidas pelo INCRA. Perguntaria aV.Sa. que ê

gerente dessa Fazenda e que, segundo informa, não estã em

condições de nps fornecer esses elementos, que são importa~

esses papeis d~ Fazenda Califórnia são registrados no Livro

3 dos Cartórios.

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Eu

não sei informar, porque a minha posição é apenas de admini~

trador. Agora, a titulação das terras" no Acre, e unica em

todo o Estado. Não sei qual é a situação legal das terras,se

as terras do Acre estão registradas no Livro 3 ou não.Quanto tes, se o INCRA.jã se pronunciou a respeito da propriedade

a isso, eu não tenho condiçôes de uma explicação, d~ um

clarecimento, porquanto desconheço a situação legal das te~

ras do Acre.

da Fazenda Califórnia, dize~do se e legal ou se e ilegal.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Plsano) 

meu conhecimento,.nada posso adiantar a V. Exa. Não sei

00

se

nha pergunta decorre do ~eguinte: estive no Acre e encontrei

uma luta muito seria'no tocante a problemas de terras.

O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - Esta mi ele se manifestou ou não, mesmo porque tambem não houve ai~

da uma escrituração das terras; apenas um compromisso dê

compra e venda. Não sei se o INCRA jã se manifestou nesse

O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - No Acre,

por ter estado tantos anos isolado do resto do Brasil,porque

não havia meios de comunicação, a venda de terras era feita

por tradição, praticamente pela transmissão da p'os~e.Era um

seringal que passava de João para Pedro, pela posse transcri

Posteriormente,

do inquirido, que, oportunamente, remeterã as respostas, que

são muito elucidativas e importantes.

minhasentido. Desconheço o assunto. Torno a afirmar que a

função e apenas tecnica, de administrador, de derrubar o m~

to, plantar o capim, levar o gado ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

O Sr. Deputado Cafe~i!a me permite? Nada impede que V. Exa.

faça chegar ao grupo ATALLA essas indagações, por intermédio

HáO SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) ~

uma controversia

ta apenas no Livro 3, sem cadeia dominial.

o Acre foi integrado ao Brasil, em termos de comunicação. E~ O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - Então vou

tão, grandes ãreas de terras foram adquiridas no Acre ~or
solicitar - estou-deixando para o final - ã prõpria CPI que

firmas do Sul do País. De repente, essas firmas enviaram 'ai faça, por escrito, essas perguntas, porque vamos chegar a

dinheiro investido na aquisição daqueles seringais. Todavia,

de grande porte do Sul do País, firmas que dispunham de a~

dos os acreanos, aqueles que durante toda a vida tiveram e~

tendimento de ~ue, com a posse, estavam adquirindo a propri~

negócio não estava perfeito do ponto de vista legal,que não

se poderia comparar uma compra de 100 ou 200'hectares, feita

de boa-fe, feita por um nativo do Acre, com uma compra de

500 mil hectares, feita por uma firma de fora. Daí a minha

Eu

T~

não

QuantasO SR. DEPUTADO EPIT~C~O CAFETEIRA -

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) 

nho 1.300 cabeças de gado.

• O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - Mas

o SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - Ora, não

O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - Mas V.Sa.

tem V. Sa. lã?

continua desmatando para preparar pastos.

conclusões insuficientes ou deturpadas, se não tivermos e~

ses elementos. Por exemplo: quantas cabeças de gado constam

no projeto da Fazenda Califórnia?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Pelo

menos esse é o objetivo.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) 

sei quantas cabeças de gado tenho lã.

sei.

sabe o projeto ~ quantas vai?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não

o

o

o

Na

do

firmas

Fazenda

prejudic~INCRA, e a mi nha opi nião foi, a de que não fossem

vogados no Acre para lutar pela defesa dessa tradição.

ocasião, viajãvamos em companhia de um alto funcionãrio

primeira pergunta a V. Sa.: quantos hectares tem a

CalHõrnia?

essa situação mudava de figura quando se tratava de

dade. Então, compradas essas glebas de terras de boa-fé,

INCRA deveria cuidar para que esses homens não perdessem

sessorias jurídicas capazes de dizer a essas pessoas que

O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - E 600 mil

não me falha a memõria, gira em torno de ?OO mil hectares.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Se temos certeza, Sr. Prejdente, de que essa terra estã bem ti

tulada. E se ela não estã bem titulada, o grupo Atalla-Cope~

sucar estarã promovendo um desmatamento criminoso, numa te~

ra que não lhe pertence legalmente. Daí por que considero muj

hectares, numa ãrea de fronteira, teriam qualquer amparo l~ to importante o aspecto legal. Enquanto não se resolve a

gal?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) -

desconheço. S. Exa. é um estudioso do assunto: não é o

Eu

meu

questão, o desmatamento estã sendo feito, e a floresta amazõ

nica estã sofrendo uma lesão. Quem nos dirã, ate sem o est~

do ecológico, se isso não estã sendo feito de forma predat~
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ria? A Amazônia que conheço - a não ser que a Fazenda Cali conotações - alem de outros aspectos de importância - ate

fôrnia seja diferente do resto da Amazônia - é urna terra are

nosa, com pouco humus, que e defendido exatamente pela

tudo. E, pela circunstância de estar a Amazônia brasileira,

desde a pre-Amazônia, no Maranhão, ate o Acre, na mesma fai

xa do Deserto de Saara, sendo um terreno arenoso, considero

muitó ~erigoso que se quebre essa ecologia sem um estudo de

maior profundidade ou ate mesmo sem se examinar se essa tit~

lação estã correta. A mim me parece que não existe titulação

correta de 600 mil hectares em faixa de fronteira, que tudo

não teria passado da compra de seringais ã moda tradicional'.

Neste ponto, Sr: Presidente ~ V. Exa. vai permitir-me - par~

ce-me que o Grupo Atalla-COPERSUCAR não tem como procurar e~

conder-se atrãs do tradicional da compra do seringal não ti

tulado ou apenas registrado no Livro 3, porque se trata de

um grupo importante, que tem assessoria juridica e que sabia

o que estava comprando: sabia que não estav~ comprando nada,

quando adquiriu esses 600.DDO ha em faixa de fronteira. Eu,

que não sou advogado, se m: oferecessem uma gleba de terra

superior a 2.000 ha em faixa de fronteira, não compraria. E~

tão, não posso aceitar a compra como de boa-fe, tendo em vi~

ta que, ao efetuar o Grupo a compra de 600.000 ha, a sua As

sessoria Juridica deve tê-lo informado de que não era legal

o negôcio que estava sendo realizado.

as

di s

Tenho a

perguntas são percucientes e objetivas. Como V. Sa. se

Então, pergunto-lhe se não poderia esclarecer de pronto

o SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli)

condição de assessor juridico do Grupo.

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - No que

eu possa ser útil aos trabalhos da Comissão, procurarei co~

tribuir com ela.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Tem a palavra S. Exa.

O SR. DEPUTADO EPIT~CID CAFETEIRA - Trata-se

pôs a honrar a Comissão com sua presença, assessorando o O~

poente naquil~ que fugisse ao seu conhecimento, quem sabe

se, dilatando o· Regimento, pudessemos valer-nos de sua inf0l:

mação.

sentimentais com a nossa origem e com a sobrevivência daqu~

les que, na realidade s~o os proprietãrios desta terra.

O SR.PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Muito obrigado a V. Exa.

Pergunto extra-regimentalmente ao Sr.Assessor

do Depoente sobre a sua condição no Grupo Atalla,porque quem

sabe se poderiamos explorã-lo mais convenientemente.

O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - Sr. Pres-Í

dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

indagaçôes formuladas pelo Deputado Epitãcio Cafeteira,cujas

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

che

erosão,

Sr. Presidente, peço a V. Exa. que faça

resta. Na hora que cai a floresta, a ãgua leva, na

gar as perguntas ao Grupo, porque somente com as suas respo~ de uma questão de ordem que talvez não tenha sido feita em

tas me sentirei em condições de formar juizo a respeito do nenhuma CPI. Como V. Exa. deseja ampliar o conhecimento de~

Pisano, pergunto se não seria o caso de também ele prestar o

compromisso regimental.

problema dessas terras, onde o indio passou a ser o empreg~

do. D indio e considerado o nômade, que vai e vem. Na reali

dade, a FUNAI sempre esperou que os proprietãrios cercassem

ta Comissão, ouvindo S. Sa., que vai as~essorar o Sr. Enzo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

própria FUNAI cercar as terras dos indios, a fim de garantir

uma propriedade para aqueles que representam o brasileiro n~

to. anterior ao descobrimento do Brasil. Era sô, Sr.Preside~

te.

as terras e deixassem a sobra para o indio, ao invés de a D SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Eu preferia pôr a proposta em votação, porque S. Sa. não foi

convocado regimentalmente. r por isso que não estou dando ao

depoimento de S. Sa. carãter oficial, preferindo considerã
10 um subsidio. Mas, se V. Exa. insiste no juramento do co~

promisso, terei de submeter a proposta a votação. Se V. Exa.

desistir da questão de ordem, S. Sa. poderã prestar as info!

dar a palavra ao indagador seguinte. quero registrar,com mui

to prazer, a presença, na Comissão, do Líder do MOB nesta C~

Meus cumprimentos ao Deputado Epitãcio Cafeteira. Antes de mações .extra-regimentalmente. 00 contrãrio, teriamos de

passar toda aquela convocação.

O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - Retiro

sa, o ilustre D~putado Freitas Nobre, e recordar a circun~ questão de ordem, Sr. Presidente, com uma ressalva.

tância de ter sido S. Exa. o primeiro Presidente desta Comi~

são, que, em suas mãos, era muito promissora. Solicitado a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Oias-Novaes)

Sem prejuizo dps pedidos.

uma

novas e altíssimas atribuições, S. Exa. houve por bem del~

gar esta Presidência. Indago ao Deputado Freitas Nobre se

nos honraria com sua presença na mesa dos trabalhos.

O SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - Agra~eço a V.

o SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFET~IRA - Sem

juízo dos pedidos ã prõpria empresa. para que tenhamos

resposta oficial.

O SR.PRESIDENTE (Deputado Israel Oias-Novaes).

Exa. a atenção. Sejam quais forem as dificuldades que a

missão enfrenta. materiais ou não, sabe V. Exa. que ela co~

ta com todos os recursos, podendo dispor. inclusive. desta

Liderança. De todas as Comissões existentes nesta Casa. sem

desmerecer as demais. esta é uma das mais serias. porque tem

No que V. Exa. tem ampla razão. Estã deferido o seu pedido.

O SR. DEPUTADO CANT!DIO SAMPAIO - Sr.Preside~

te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Tem a palavra V. Exa.
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o SR. DEPUTADO CANTrDIO SAMPAIO - Sr.Preside~

te, não tenho qualquer objeção a que extra-oficialmente o a~

sessor do Grupo Atalla nos presta informações. Sabe V. Exa.

que as informações pedidas pelo nobre Deputado Epiticio C!

feteira só podem ser oficialmente prestadas por quem esteja,

na forma regimental e legal, devidamente convocado e haja a~

sumido o ~ompromisso tambem legal. Neste ponto eu pediria a

V. Exa. que as informações prestadas tivessem um cunho ofi

cioso, e não oficial.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Informativo, apenas.

O SR. DEPUTADO CANT!DIO SAMPAIO - Informati

vo, apenas. E mais, Sr. Presidente. Jã que Y. Exa. registrou

a presença do eminente Líder da Minoria nesta Comissão, qu~

ria comunicar a V. Exa. que, embora modestamente, represento

o ilustre Líder da Maioria, Deputado Jose Bonifãcio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Eu não poderia deixar de salientar a importãncia da presen

ça. entre nós, do Deputado Cantídio Sampaio. Acontece que o
"

Deputado Cantídio Sampaio é homem de presença multiforme: S.

Exa. tem o dom da ubiqUidade, estando ao mesmo t~mpo em V!

rios lugares.

O SR. DEPUTADO CANT!DIO SAMPAID - Nem sempre

percebida, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Mas sempre percebida com realce e ate com certa agressivid~

de, própria do seu temperamento, o que valoriza a sua atu~

ção parlamentar. Quando um pobre Presidente de Comissão ...

D SR. DEPUTADO CANT!DIO SAMPAIO - Não' apoi~

do.

O SR.PRESIOENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

assenta-se entre os seus pares, tem a impressão de que

ele jã estava presente, de tal maneira ele e atuante. De SOL

te que pensei estivesse presente o Deputado Cantídio Sa~

paio, na sua grandeza individual de Deputado e não encarna~

do tambem a Liderança. De forma que tenho duplo motivo para

proclamar o júbilo da nossa Comissão em receber S. Exa. não

somente corno um dos melhores Deputados da República, mas tam

bem como Líder, como encarnação da Liderança majoritãria ne~

ta Casa. Esta Comissão experimenta orgulho e envaidecimento

peTa presença não apenas do Deputado Freitas Nobre, mas pela

presença inestimãvel do Deputado Cantídio Sampaio.

O SR. DEPUTADO CANT1oIO SAMPAIO - Muito obri

gado a V. Exa., Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Pergunto oficiosamente se S. Sa. teria elementos para sint!

tiéamente esclarecer a curiosidade do Deputado.

'0 SR. ASSESSOR (Vicente Perriceili) - Procur!

rei faze-lo. Apesar de não edmitido o compromisso regime~

tal, de valor juridico, moralmente - creia V. Exa. - eu adl

ro ao compromisso prestado pelo nosso administrador, e proc~

rarei prestar os esclarecimentos da melhor maneira possivel.

A titulação da Fazenda Califórnia não estã no Livro 3,mas no

Livro 4. Ela tem raTzes hist~ricas, ~omo, aliis, toda titul!

ção do Acre tem uma história muito longa, que tem sido mal

apreciada, ou ligeiramente apreciada, e por isso pouco ente~

dida, o que tem levado a alguns equivocos na sua anãlise. p!

ra nos reportarmos ãs origens da titulação do Acre, tería

mos de falar um pouco mais de história. Mas posso assegurar

a V. Exas. que os títulos do imóvel derivam de titulaçaõ co~

cedida pelo Estado do Amazonas no seculo passado, e que de

lã ate esta data vem mantendo a s~a seqUência dominial no Li

vro 4, que estã devidamente registrada no Cart~rio imobilii

rio sem nenhum problema quanto a esse ponto. Existe, ê verd!

de. uma discussão de cunho eminentemente jurídico, ainda não

decidida, a respeito da validade dessa documentação. t mat~

ria de alta indagação não para este Plenãrio. mas para este

momento. de modo que não conviria entrar no debate dessa m~

teria. Posso apenas assegurar a V. Exas. que os títulos f~

ram concedidos pelo Estado do Amazonas no século passado. De

lã para cã vem sendo mantida a corrente dominial, e os im~

veis, desde aquela época, vem sendo explorados para a extr~

ção da borracha. Se V. Exas. quiserem algum esclarecimento,

eu poderia complementar.

O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - Eu gost~

ria de fazer algumas indagações, em decorrência dessa afirm~

ção. O INCRA jã se pronunciou a respeito dessa titulação?

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Os imó

veis estão cadastrados no INCRA com a ãrea correta. Mas o

processo de legitimação das terras ainda não tem pronunci!

mento do INCRA. t uma documentação muito longa, muito compl~

xa, que estã sendo elaborada para apresentação ao INCRA. t

evidente que o INCRA oportunamente teri de manifestar-se s~

bre essa documentação. Mas o proprietãrio anterior tem o im~

vel registrado direitinho, em seu nome, sem nenhuma restri 

ção.

O SR. DEPUTADO EPIT~CID CAFETEIRA - Creiam

que não hã de minha parte qualquer prevenção contra o Grupo

Atalla ••.

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Nisso

acredito plenamente.

o SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - •.• que

não conheço, não atua na minha ãrea. Mas o cadastramento no

INCRA ê feito pelo próprio, de forma que o cadastramento p~

ro e simples não nos leva a entender que o INCRA tenha consi

der~do vãlida a titulação. Se eu for ao INCRA, hoje, fizer

um registro e pagar as taxas e impostos de uma terra que eu

disser possuir em qualquer lugar do Brasil. ele me cadastra.

Isso corre perfeitamente. Depende exclusivamente do pr~prio

interessado. t ele quem faz a declaração, como uma declar!

ção de rendas, sujeita a correções, retificações ou ratific~

ções. De forma que continuo a achar - salvo melhór juízo

que o prõprio Estado do Amazonas não titulou bem as terras

Na CPI do Sist~ma Fundiãrio, verificou-se que, no Maranhão,
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recentemente, a'grande luta foi por uma titulação de 2.S00.em

inconstitucional, ao arrepio da lei. Os Estados às vezes co

metem esses equivocos, porque, em se tratando de faixa de

fronteira, essas terras não foram devolvidas ao Estado, peL

tencem realmente à União. A terra devoluta e a terra devolvi

da ao Estado pela União. Por isso a chamamos devolu~a. Se a

União em momento algum devolveu aos Estados as terras de frm

ha feita pelo Estado, no entender da prõpria CPI, de forma

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Oe~

de setembro de 73. Antecede um pouco, porque estive fazendo

trabalhos em ou!ra região.

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Conhecia V.

Sa. a região antes de dirigir ou de administrar a Fazenda C~

lifõrnia?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não,

a região do Acre eu não conhecia.

teira, elas não podem ser consideradas devolutas. Isso no O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Disse V.

meu entender, contudo, não sou jurista. Nas perquirições que

A meu ver, Sr. Presidente, este assunto, que deveria ser tra

tado na CPI do Sistema Fundiãrio, estã aflorando na CPI do

e também ao INCRA a respeito do exame dos documentos, da Ca

deia dominial das terras da Fazenda Califõrnia, o que daria

a esta CPI o conhecimento do problema com mais profundidade.

farã futuramente, a prõpria CPI poderia perguntar ao grupo

Sa., e ê nátural, que a fazenda tem utilizado mão-de-obra i~

digena, dada talvez a dificuldade de encontrar outro tipo de

mão-de-obra na região.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

a mão-de-obra na região ê farta. Apenas se utiliza a mão-de

obra do indio para que ele tenha a sua oportunidade, em igtal

dade de condições com os civilizados. Temos folhas de pag~

indio, porque vamos encontrar indios nas terras da Fazenda mento onde o indio consta em igualdade de condições com os

que V. Sa. administra a fazenda desde setembro de 73?

Califórnia. Sr. Presidente, creio que devemos sugerir ã FUNN

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - E~

ses trabalhos foram iniciados em setembro de 1974. se não me

falha a memória.

o SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Sr. Enzo,

gostaria de saber em que data foi inic'ado o projeto da F~

zenda Califõrnia.

civilizados. Essas folhas de pagamento e carteiras de trab!

lho, que não tem maior valor - porque o indio jã e tutelado

do Estado, não é emancipado - são apenas um desencargo de

consciência, trabalho esse feito pelo Ministério do Trabalho,

conhecimento da maior atividade econõmica dessa tribo indig~

na?

O SR. DEPUTADO WÃLTER DE CASTRO - Tem V. Sa.

da Delegacia do Trabalho.

O SR. DEPUTADO WÃLTER DE CASTRO - Esse funci~

nãrio ficou do lado do rio?

dizer se quando da sua chegada ã região a FUNAI jã mantinha

funcionãrios naquela região, naquela ãrea?

O SR. DEPOENTE (Enzo trancisco Pisano) - Não,

a atuação da FUNAI nessa região vem de 3 anos para cã,aproxi

madamente. Ate então a FUNAI não estava presente naqu~la r~

gião, segundo me parece, mesmo porque quando denunciei f~

tos de explora9ão do indio ã FUNAI fiz a carta dirigida ã

FUNAI em Brasilja. Desconhecia que lã jã e~istia um funcionI

rio que estava fazendo a implantação dos trabalhos da FUNAI

na região.

O SR. DEPUTADO WÃLTER DE CASTRO - Sabe V. Sa.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não,

esse Tuncimãrio e da Delegacia, não sei bem, ou I.nspetoria

do !ndio no A,re, com sede em Rio Branco. Agora ê que eles

estão-se estruturando com os seus funcionãrios. Jã fizeram

o levantamento. Segundo contatos que tenho, posso dizer, e~

tra-oficialmente, que eles jã fizeram o levantamento de t~

das as comunidades indigenas e das ãreas em desapropriação,

que serão desapropriadas. Esse levantamento jã foi feito e

as ãreas são muitas.

o SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Durante es

se periodo, V. Sa.sentia, com freqUência, a presença desses

funcionãrios da FUNAI na região indigena?

O SR. DEPOENTE (Enz'o Fra,:!cisco Pisano) - Ce!

to. Pelo menos na nossa ãrea, nós eramos constantemente visi
tados. -

nos

agora

Descul pe-O SR. DEPUTADO WÃLTER DE CASTRO -

me interrompê-lo, mas poderia repetir a data, por favor?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - S!

tembro de 73, para ser mais preciso.

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Quer dizer

que cerque a terra dos indios e não se limite a esperar que

os outros o façam, deixando a sobra para eles, e que se ant~

cipe, evitando, assim, os conflitos e sofrimentos do indio

brasileiro. De forma que os esclarecimentos prestados por V.

Sa. me satisfazem em parte, mas não ~ totum, porque não ho~

ve ainda o exame juridico que, conforme disse V. Sa., ainda

estã sendo feito,nem o exame por parte do INCRA. Segundo es

tou informado, o INCRA teve -o cuidado de mandar filmar os li

vros da Bolivia para examinar titulações de terras que - ale

gava-se - havla~ sido feitas naquele pais, para, nesses c~

sos, confrontar com os seus' filmes e verificar a veracidade

das titulações. Creio que o INCRA estã em condições de

fornecer todos os elementos. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Meus cumprimentos ao Deputado Epitãcio Cafeteira. Tem a pal~

vra o ilustre Deputado Wãlter de Castro.

nas, para dai, então, partir para um projeto que ate
não existe.

O SR. DEPVTADO W~LTER DE CASTRO - Desde o inl

cio desse projeto, V. Sa. é o administrador da fazenda?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Des

ses trabalhos, porque não chega a ser propriament~ um proj~

to. A minha função era fazer um trabalho de implantação ap~
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tomou providencias, e esse elemento não habita mais a região.

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Então V.Sa.

reconhece que esses índios ainda continuam abandonados pela

FUNAI naquela região?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Desde que

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Ela

não tem propriamente uma atividade econômica. O fato é o s~

guinte: o índio, ate então, era instrumento do seringalista,

do branco. Não quero entrar no mérito da questão, não quero

entrar em polemica, mas o fato, a verdade e que o trabalho

do índio vinha sendo explorado de forma, vamos dizer., pouco

recomendavel, de forma desu~ana mesmo. Essa é a verdade.Como

testemunho, tenho cartas encaminhadas ã FUNA! que antecedem

bastante às denuncias de Dom Tomãs Balduino, pelas quais ~

esses índios são obrigados a atravessar o rio e procurar um

meio de trabalho na fazenda que V. Sa. administra.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

A atuação da FUNAI, de 3 anos para cã, tem sido merecedora

de todos os elogios, porque ela tem feito o bastante. Pelo

menos levantou todas as comunidades, tem procurado apurar t~

das as denuncias. Jã houve desapropriações, onde houve até

intervenção da polícia. ~reas foram desapropriadas. De forma

que a atuação da FUNA! ... ~orque esse e um processo que não

e resolvido em 2, 3 anos. A medição dessas terras, a aleg!

ção a respeito dessas terras ê uma coisa demorada. Mas as m~

didas iniciais, preliminares, necessarias, essas a FUNAI t~

mau, e com bastante seriedade.

por 2 anos. quando .•.

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Em que r~

que foi funcionaria da FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Fui,

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Durante qu~

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Na

região da Ilha do Bananal. junto aos Karajãs. Fui chefe. e~

carregado do posto dos Karajas.

gião?

adiantar a V. Exa. que numa das desapropriações incluía ser.

rarias e outras benfeitorias e maquinas . A FUNAI desapr~

priou. e o índio. hoje. jã ê tratorista, jã tem uma serraria

produzindo madeira. com o trabalho do prôprio indio. O arroz

é produzido pelo prôprio indio. E a rentabilidade é reverti

aa em beneficio da prôpria comunidade.

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Alias.V.Sa.

já respondeu que não conhecia a ãrea antes de ir para la, a~

tes de administrar a Fazenda Califôrnia. V. Sa •• antes diss~

teve alguma ligaçao com a FUNAI? Conhecia a atividade da FU

NAI na região? Pelas suas atividades agropecuarias na região.

teria, durante esse periodo. ou antes disso, relacionamento

maior com as atividades da FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não;

relacionamento com a FUNA! naquela região. não. Mantenho bo~

relações com a FUNAI. de onde ja- fui funcionaria. mas em o~

tras regiões; naquela região, não. Como ja adiantei a V.Exa.

a presença da FUNAI é recente na região do Acre, data de 3,

4 anos para ca, de 3 anos para ca.

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Disse V.Sa.

FUNA!nunciavam elementos que vinham explorando o índio. A

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Apenas se

preocupou em delimitar a area indígena. Mas dar maior assi~

tincia econômica

to tempo?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) -Dura~

te 2 anos. Mas a nossa convivência com ...

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Nao,

assistência também.

o SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Qual assi~

a SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Em que

riodo? Em que ano?

a SR. DEPOENTE (Enza Francisco Pisano) Não

tencia?

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não

sei em que pé estão ~s medidas que a FUNAI tomou, mas posso

o SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Pelo que p~

de perceber. esses jndios são aculturados.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - A~

sistência medica, a presença dos funcionarias nos postos, en

fim, toda aquela assistencia, inclusive asrlstência moral. Te

CenSUDECO, Superintendência do Desenvolvimento da Região

so, qual a atividade imediata de V. Sa.?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Ate

ha pouco tempo. antes de ser convidado pelo grupo Atalla p~

ra efetuar trabalhos de desbravamento. eu era funcionãrio da

o SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Depois di~

posso precisar bem a data, mas foi de 54 a 56. se ~ão me f~

lha a memória.

tro-Oeste, órgão do Ministério do Interior. atuando na r~

gião do Roncador ate o Tapajôs. Isso ja data de 1943, na ep~

ca da Expedição Roncador-Xingu. Esse õrgão foi transformado

em fundação e atualmente e a SUDECO. Então, dada a natureza

de nossos trabalhos de desbravamento e de penetração nas r~

gióes amazônicas, O indio sempre foi uma constante dos no!

sos trabalhos, quer dizer. o lndio sempre esteve presente em

nossos trabalhos. Isso foi feito juntamente com outros col~

'gas, pessoas ja de nome nacional e internacional. como Orlan

Ha

FUNAI

propor.

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - E a

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisanol -

nho conhecimento de tudo que a FUNAI tem feito. tem

cionado aos indios.

não tem participado no desenvolvimento econômico dessa tri

bo? Qual a outra participação? Qual é a atividade? Desejo sa

ber se e agrícola. se ê pecuaria; ou se ainda os índios vi

vem como primitivamente, naquela região, embora aculturados.

mui to tempo.
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do Villas Boas. Fomos colegas, ate ã minha saída, e com ele

mantenho as melhores relações.

o SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO -Apenas para

um melhor esclarecimento: então não existe um projeto, ain

da não foi encaminhado aos õrgãos competentes um projeto

agropecuario para a Fazenda Califórnia? Ela esta implanta~

do um projeto prõprio, elaborado pela própria firma?

o SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Então, me~

mo nessa area a ser desapropriada talvez nao exista uma atu~

ção permanente de missionarios. V. Sa. tem conhecimento?

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

Nunca constatei a presença de qualquer missionario em nossa

região durante esses 4 anos que estou la.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Entao não

meu conhecimento, sim. Não posso esclarecer, adiantar maio

res esclarecimentos. Mas, como disse, não tenho a preocup~

çao de ver a parte legal das terras, se é legal, se não e,se

a titulação e correta. Isso não me compete nem me preocuoa .

Preocupo-me em. executar uW determinado trabalho, a fmplant~

ção de uma pista de pouso, das primeiras construções - mi~

são essa que jã esta quase terminada. Quer dizer, terminada

a missão, talvez eu continue, talvez não.

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Então a em

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Do tem havido problemas com missionãrios?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não;

da nossa parte, nao. Acredito que não. Pelo menos nunca cria

problemas e nunca discuti esses problemas com qualquer mi~

sionario, porque não conheço nenhum missionario na região

Nunca tive qualquer contato.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - E em que

ãrea mais prõxima da fazenda e do seu conhecimento que haja

atividade permanente de missionarios? As ãreas viíinhas, tal

vez?

presa não esta usufruindo dos incentivos fiscais da região?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Que

eu tenha conhecimento, não.

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Sr. Presl

dente, obrigadõ.

O SR.PRESIpcNTE (Deputado Israel Dias~Novaes)

Meus cumprimentos ao Deputado Walter de Castro pela objetivi

dade das questões formuladas. Tem a palavra o ilustre Deput~

do Santilli Sobrinho.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Sr. Presi

dente, algumas das perguntas que queria formular ja foram

feitas pelos meus colegas, mas vou-me restringir mais a ce~

tos aspectos do problema soclal, principalmente com relação ã

Igreja. Pergunto ao Depoente se a Igreja, atraves dos mlssio

narios, atua na area da fazenda.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não,

Deputado, ate agora não tivemos ainda a honra de receber

qualquer religioso, pelo menos que fosse ligado ao CIMI, a

não ser aquele padre secular que e de Feijõ, que anualmente

se locomove, para aquelas desobrigas, para fazer casamentos,

batizados. Esse, periodicamente, uma vez por ano, tem-nos da

do a honra da sua presença la.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Cheguei ã

Comissão e V. SÀ. jã estava depondo, justamente quando dizia

que os índios ficavam do outro lado do rio. Esse outro lado

e da fazenda?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não,

esse outro lado não é da fazenda. Posso adiantar-lhe que es

sa ãrea onde estão os índios esta em pauta para desapropri~

ção. Talvez o decreto esteja pronto. Não sei. Não posso en

trar em detalhes, porque desconheço. Mas, extra-oficialmenm,

sei, por informações dos funcionãrios da FUNAI, que essa ãnn

e area a ser desapropriada para esse grupo de lndios, muito

embora eles não residissem ali ate então.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não;

na vizinhança, não. Parece que eles atuam mais na região do

rio Taranaca, do baixo rio Purus, do medio rio Purus. Par~

ce-me que la e a região de maior atuação dos padres missionK

rios.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Então, na

area das fazendas e circunvizinhanças parece-lhe que não ha

problemas graves, sociais, com índios?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

Ate agora não houve problema algum. O nosso relacionamento

com o índio e fiscalizado pela FUNAI. Nõs nos compqrtamos,

lã, dentro daquela filosofia da FUNAI, segundo a qual o í~

dio merece todo o nosso respeito, o nosso apoio.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Estou s~

tisfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Meus cumprimentos ao Deputado Santilli. Esgotado o elenco de

Deputados pertencentes ã Comissão, tenho a honra de dar a p~

lavra ao primeiro inscrito, não-membro desta Comissão, que e
o ilustre Lider, Deputado Cantídio Sampaio. S. Exa. tem a p~

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Agradeço a

gentileza de V. Exa., Sr. Presi dente. Sr. Pisano, a convoc~

ção de V. Sa. tem um sentido estrito, consiste exatamente em

esclarecer a procedencia de acusações formuladas, no respel

tante ã exploração de índios, contra os proprietãrios da f~

zenda que V. Sa. administra. Sabe V. Sa. que hoje é uma deli

cada preocupação nacional o tratamento e o destino das pop~

lações i~~raenas remanescentes. Sendo a parte mais fraca e~

plorada e dlzimada, desde que o Brasil foi descoberto, em f~

ce do choque de culturas, é·claro que a mais rudimentar ten

de a ser exterminada. Tem havido exageros, não hã duvida n~

nhuma, inclusive dos prõprios religiosos que constituem as

nossas missões protetoras desses índios e até de posseiros e

não-lndios. Porque as injustiças, as afrontas não se cons~

mam apenas contra os índios, mas tambem contra posseiros que
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vão se aventurar lã nos longes da Amazônia a constituir alg~

ma coisa de provãvel economicamente para sua manutenção e da

familia. Os exageros, evidentemente, são inevitãveis. O obj~

tivo que esta Casa e esta Comissão esposam, 'creio que unani

memente, e procurar inteirar-se do que hã de verdade em tudo

isso e tomar providências energicas para que todo e qualquer

abuso seja eliminado tão prontamente quanto possivel. Quanto

aos religiosos, como sabe V. Sa. e toda a Casa, hã uma inte~

minãvel polemica.Ate questões relativas à ideologias tem si

do trazidas à baila. Mas a nõs pouco interessa esse aspecto.

O aspecto que interessa mesmo e que eles estão prestando um

relevante serviço, acrescentando as suas forças'às das enti

dades oficiais, às nossas, à preocupação do Governo no senti

do de pôr termo a esse estado de coisas. V. Sa. nos disse-

tenha feita confusão entre a Califôrnia ligada ao Grupo AtaI

la e a Califórnia de baixo, que não tem nada a ver conosco.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Então, se

V. Sa. me permitir completar a pergunta, eu gostaria que nos

dissesse a quem pertence a Califórnia de baixo. Deve ter do

no.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - A C~

lifórnia de baixo pertencia àquela que nos vendeu, que era

Neusa Prado Azevedo. Estão com projeto implantado li. Esse

projeto parece-me que ê da Novo Oeste, possivelmente com di

retores que participam também da Atlàntica Boa Vista.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO Atlãntica

Boa Vista?

O SR.' DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Sim.

claro, não tenho nenhum elemento para afirmar.

da

FUNAI

di sse

cessão

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - E a

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Não

Esse grupo de seguros.

Califõrnia de baixo, em que existem conglomerados indlgenas,

estã providenciando a desapropriação. Mas, por enquanto, os

donos da fazenda estão respeitando a posse dos iodios?

so ,adiantar que essa ãrea es~ã 'sendo desapropriada.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - A ãrea

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Pos-

mitiu. Mas existem lndios na ãrea dessa fazenda?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

Não, porque a FUNAI não permitiu que trabalhassem.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Ela não per

acul turados?

o SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Então V.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Não sabe V.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Eu

tenho conhecimento de que houve um atrito ~o feitor, de um

capataz, com esse padre, com um missi4nirio de que~ não sei

o nome.

Sa. disse que nessa Califõrnia de baixo, de que participa o

grupo Atlântica Boa Vista, jã houve acidentes graves?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

Não houve. Houve boatos de acidentes.

e~tã sendo desapropriada pela FUNAI, para posterior

a ess~: grupos indigenas?

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Não era ve~

dade? Mas ê verdade que um missionãrio foi expulso dessa f~

zenda?

Sa. informar se na Califórnia de baixo trabalham indios não

V. Sa. gue seis homens morreram queimados?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

Surgiu esse boato, e as autoridades se locomoveram para apu

rar o fato, qu~ não era verdadeiro. Apenas um boato surgiu

e foi desmentido.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Sim.

Hã dois grupos, são duas as desapropriações dentro da mesma

ãrea do grupo de Neusa Prado.

imisto para nôs e muito alentador - que são absolutamente

procedentes as acusaçôes assacadas contra a fazenda e o gr.!!.

po a que V. Sa. serve, Mas no curso de sua exposição pude

perceber que essa fazenda e fruto de um desmembramento do

Seringal Califôrnia, o que nos sugere a possibilidade de co~

fusão na afirmação do Bispo Dom Tomãs Balduino, porque se

fázenda Califõrnia foi dividida em duas, é muito possivel ~

haja duas fazendas Califõrnia, não sõ a do Grupo Atalla. Es

tarei enganado nesta deduçãJ, que e absolutamente formal? t

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não,

ilustre Deputado, V. Exa. abordou bem o assunto e foi bastan

te oportuno mesmo. Existe de fato duas Califõrnias: o Seri~

gal Califõrnia e a Fazenda Califôrnia. Isso já foi motivo

por diversas vezes, de boatos e confusões. Vou citar um f!

to, apenas, que vai esclarecer bem o assunto. Na região ê

conhecida a Califõrnia de baixo e a Califõrnia de cima.Somos

a Califõrnia de cima. Na Califõrnia de baixo, no ano retras!

do, numa derrubada, quando houve queimada, surgiu um boato

de que nessa derrubada seis homens morreram queimados. Mand!

ram pôr fogo lã, e morreram seis homens~ Então, essas denu~

cias chegaram a Rio Branco, e locomoveram-se para lã o- Dir.ll

tor de Segurança Publica do Estado, um funcionãrio da CONTAG

e o Delegado do Ministerio do Trabalho, para apurar isso.E15

perguntaram o que estava havendo lã. Eu disse: "Aqui, não e!

tã havendo nada". Perguntaram: "Quem morreu queimado aqui? "

Respondi: "Bom, aqui, ninguem morreu queimado, nem de outra

forma". Então, tivemos essa denuncia li. Ainda disse: "Quem

derrubou e queimou foi a Califõrnia de baixo. E então, se i~

so ocorreu, deve ter ocorrido lã". E el~s foram lã. De fato,

não houve nada, não morreu ninguem. Mas o boato saiu de lã,

da Califôrnia de baixo. Agora, posso adiantar mais ainda. V.

Exa. perguntou se algum missionário jã tinha ido à fazenda

Na nossa, não, mas na Califõrnia de baixo eles foram. Eu sou

be, atraves de comentãrios, que um padre missionário entrou

em atritos na talifõrnia de baixo, com o feitor. Esse feitor

o hostilizou e prometeu, inclusive, que ele apanharia. Sei

que enxotou o missionãrio para fora, Talvez esse missionãrio
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o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Per

feitamente. Estão respeitando porque a FUNAI estã lá presen-

com que sejamos obrigados a jogar no tabuleiro de nossas co

gitações. Seria muito interessante, Sr. Presidente, se fosse

te.

peitando?

que, se a FUNAI não estivesse presente, eles não estariam ~

tã presente?

o caso, aceitar esta oferta. Eu mesmo me disporia, tambem, a

comparecer. po~que gosto muito de verificar esses trabalhos,

eis que. de cer~a maneira, alem do aspecto social,humano,~ue

nos preocupa bastante, ainda hã o aspecto econõmico. Isto.P!

ra nõs traduz, tambem, um interesse muito grande, pois e i~

portante saber como estã sendo colonizada essa ãrea de gra~

d& virtualidade que e a nossa Amazônia, sobretudo aproveita~

do um trato de terra de 600 mil hectares. que, como bem di~

se o Deputado Epitãcio Cafeteira. e qualquer coisa de inusi

tado no que tange às glebas concedidas ou alienadas naquela

região. Sr. Presidente, queria fazer mais uma pergunta, apr~

veitando a ocasião, com respeito ao que essa fazenda p~oduz

atualmente. O Depoente se referiu, se não me engano, a l.360

cabeças de gado, matrizes. E no que tange à agricultura,qual

e a atividade?Eu

Tomãs

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) -

admite que pode ter havido uma confusão do Bispo Dom

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - O De

legado da FUNAI, enquanto eu saia'para cã, ia para lã.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Então V.Sa.

Balduino quando acusou a fazenda que V. Sa. administra de

explorar o trabalho dos indios e de chegar ate a pagar-Thecom

bebidas alcoõlicas?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Sim.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Isto sugere

o SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - A FUNAI e~

acredito que sim.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - O que não

poderia ocorrer na sua fazenda, porque V. Sa. afirma que nem

os trabalhadores brancos de sua fazenda podem usar ãlcool,

pOI~~e a ele não têm acesso.

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Afi~

mo. E foi uma luta para conseguir isto, para chegar ate este

ponto.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Então seria

absolutamente impossivel?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - No~

sa agricultura e apenas de subsistência. Plantamos arroz,fei

jão, milho, cana para fazer rapadura, açucar - ou o chamado

"açucar batido" - enfim. dadas as distâncias. o unico meio

de transporte que temos e o rio, em determinadas epocas do

ano, ou então temos o recurso do avião, que e o quê mais us!

mos, eis que a cidade dista de Rio Branco uma hora e quaren

ta, uma hora e cinqUenta de vôo. De maneira que somos obrig~

dos a fazer uma agricultura de subsistência.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - E por terra

feitamente.

O SR. DEPUTADO CANTIDIo SAMPAIO - E pôs. ta~

bem, V. Sa., pelo menos nesta carta, se não me engano. ã dis

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Sim.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Disse mais

V. Sa., que põs ã disposição da FUNAI o avião da sua fazenda

para que fosse feita uma verificação ~ loco da procedencia

das acusações formuladas pelo CIMI contra o Grupo Atalla.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Per-

posição de toda e qualquer autoridade que queira ir veri fi

não há ligação?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Poderia V.

Sa. dizer quantos trabalhadores existem na fazenda?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - O nQ

mero oscila muito, Deputado. Na epoca das derrubadas alija

mos. em Feijõ, Tarauacã, trabalhadores para determinado tr~

balho da fterrubada e, finda a derrubada, eles são dispens~

dos. Então, oscila muito. Gira em torno de 40, 50 homens em

mê'dia por dia.
car ~ loco ... o SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Em todos os

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Re~ 600 mil hectares - 40 ou 50 homens.
fi rmo.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - ... que tais

irregularidades não se passam na fazenda. Estã ã disposição,

inclusive se esta Comissão quiser, atraves de alguns membros.

fazer uma visita

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Pe~

feitamente. V. Exas. terão lã uma ~comodação. Não uma acomo

dação como a de Brasilia, mas terão uma acomodação condigna.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Quer dizer
que, se houver interesse da Comissão, serã posto ã disposi

ção dela um avião para esta verificação i~ loco? O que eu

acho, s1nceramente, muito interessante, porque nõs aqui di~

cutimos a uma grande distância do teatro de operações. dando

lugar, portanto, a uma serie de ilações cerebrinas, fazendo

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - 'r.
Nõs estamos no trabalho de implantação ainda.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Implantação

da fazenda?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Cer

to.

O SR. DEPUTADO CAHTIDIO SAMPAIO - Não houve

problemas ate agora, com posseiros nessa ãrea de 600 mil heE

tares?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - V. Sas. r~

ceberam a fazenda completamente livre de qualquer problema
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de posse? Tem certeza ou •.• olha que não e fãcil .•• toda e~

sa região de mata virgem ••.
o SR. OEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não,

e no alto rio Enviras, dentro da nossa ãrea.

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) -Tenho o SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Dentro da
certeza.

za absoluta?

'0 SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Tem cert~

sua ãrea? Então, hã uma tribo de indios?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Exi~

te uma tribo.
O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Ce~

teza absoluta.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - E como pode

V. Sa. afirmar· isto?

à SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Para

maior esclarecimento, devo dizer que a ocupação destas r~

giões, ate então, tinha a finalidade exclusiva, digamos, da

extração da borracha ou, então, da castanha. Por incrivel

que pareça, em nossa região não existe nem castanha nem bo~

racha. A não ser bem no alto, junto ã fronteira, havia umas

cinco ou seis estradas de borracha. Então, em decorrência dE

to, a ocupação de posseiros era minima. Esses posseiros, no

je, são todos funcionãrios nossos, com.carteira asslnada. A
credito que eles jamais retornariam ã condição de seringuei

ros.

O sR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Então, se

os posseiros são funcionãrios, eu perguntaria: sendo funci~

nãrios, deixaram de ser posseiros?

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Porque eu

tinha feito essa pergunta e V. Sa. disse que não.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Exi~

te essa tribo de indios. V. Exa. perguntou quanto ao trab~

lhador branco.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Não, eu pe~

guntei genericámente.

Ô SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Do

indio Kolina, não. Existe esse Grupo de Kampas, que habita o

alto rio, e esporadicamente eles vem ate a nossa sede em bu~

c~ de sal, munição, roupa, calçados. Essa ãrea jã estã prati

camente desapropriad~, faltando apenas ser demarcada.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Desapropri~

da do Grupo Atalla?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Sim.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - E essa d~

sapropriação se faz a que preço mais ou menos? V. Sa, tem

ideia ou não?

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - A terra nao

apenas pagou as benfeitorias.

O SR. DEPDENTE (Enzo Francisco Pisano) - Ela

e paga?

des~

em dipropriada quer dizer expropriada, mediante pagamento

nheiro.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não,

e desapropriada, pura e simplesmente.

O SR. DEPUTADO CANTIDID SAMP~IO - Mas,

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não

sei qual o criterio adotado.

O SR. DEPUTADO CANTIDIQ SAMPAIO - V. Sa. di~

se, há pouco, que a FUNAI desapropriou uma ãre~ onde havia

serrarias, etc, e entregou tudo isso a uma tribo de indios.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não

sei se deixaram de ser posseiros. O fato e que eles vieram ã

procura de trabalho e nós lhes demos o trabalho.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Perdão, mas
eles poderiam ter trabalho continuando posseiros. Teria sido

condiçio ao trabalho a desistência da posse?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não

posso esclarecer isto, porquanto, de' acordo com a legislação

- que talvez fosse própria destas regiões da borracha - a

condição de seringueiro i apenas a de um empregado. Vamos di

zer, ele participa do lucro da borraçha, porque no forneci

menta da borracha, ele tem sua participação.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Indago de

V. Sa.: entre esses posseiros empregados hoje, quantos i.!!.

dias hã?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco-Pisano) - Como

disse, oscila muito.

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) -A ter

ra, não.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Entre esses

posseiros, que hoje são empregados, quantos indios hã?

O SR. DEPDENTE (Enzo Francisco Pisano) - Ne

Q SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Mas, se ela

não paga e porque não tem dono?

O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - Não tem

nhum. proprietãrio.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - São todos

brancos os que vivem na região? Vivian dentro de um perimetro

de 600 mi 1 hecta res?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Com

exceção de um grupo de indios kampas, que habitam lã na fron

teira e cuja ãrea jã foi desapropriada.

O SR. OEPUTADO CANTIDIO SAMp'AIO - 00 lado de

ca ou de lã?

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Não tem pr~

prietãrio?

O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - O Governo

não reconhece a propriedade porque a terra estã mal titulada.

Conseqilentemente, bota para fora aquele que se diz proprieti

rio e a entrega para os indios. Não e uma desapropriação. P~

ga as benfeitorias, porque a benfeitoria realmente i daquele

que eventualmente foi para lã, mas a terra i considerada do
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indio. Por conseguinte, e apenas posto para fora quem

lã.

o SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Então,

estã

a

se pode titular uma colônia indigena, uma aldeia indigena

ConseqUentemente, a titulação não existiu.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Ai seria ma

desapropriação e eufemismo. Isso chama-se confisco.

O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - Não e co~

fisco.

o SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - r um confis

co.

O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - Não e co~

fisco, porque não havia proprietãrios.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - r um confi~

co. Se nao hã retribuição, e. Mas ai eu aproveitaria, se

Presidente me permitisse, para dirigir a pergunta ao Asses

sor, o Dr. Vicente.

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Nõs t!

mos conhecimento de que a FUNAI estã realmente demarcando al

gumas ãreas, um? delas dentro do nosso imõvel, para ali con~

tituir uma reserva indlgena. Evidentemente, a FUNAI, ao que

parece, não terminou o serviço ainda. Então, não chegou ã f~

<0 de desapropriação. Não se discutiu esse problema, ou se

.d, se ê dono ou se não e. A FUNAI apenas localizou a ãrea

no mato. localizou os indigenas e, posteriormente, deverã en

trar com uma ação expropriatôria.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - V. Sa. acha

que ê expropriatõrio mesmo a ação?

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Acredi

to que, se ê propriedade particular. ela deverã demdrcar. d!

sapropria~ pagando a retribuição.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - Mas, ai, V.

Sa. lança uma premissa: se e propriedade particular ...

~ SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Não,se~

do propriedade particular ...

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - r propried~

de particular.

O SR. ASSESSOR' (Vicente Perricelli) - •. , ela

L?ria que fazer isso. r um problema que eventualmente poderã

ser dis~utido na ãrea própria, o Judiciãrio.

O SR. DEPUTADO CANTIDID SAMPAIO - Se V. Sa.

percebeu bem a objeção do nobre Deputado Epitãcio Cafeteira,

S. Exa. acha que não ê ãrea particular e que ê exatamente

por falta de titulo que a desapropriação se reveste dessa

forma ~ generis.

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Existem

ãreas tituladas e ãreas não tituladas. Se essa serraria even

tualmente estava numa ãrea não titulada, evidentemente ê te~

ra devoluta, e a FUNAI, õrg~o do Governo, pode discriminar

essa ãrea e entregã-la ao indigena. Se for uma ãrea titulada,

a FUNAI terã que desapropriar regularmente.

O SR. DEPUTADO EPIT~CIO CAFETEIRA - Correto.

mas se houve uma titulação numa terra que abrangia uma al

deia indigena, e claro que essa titulação foi irregular. E~

tã mais do que claro que essa titulação ê nula, porque não

questão mais de fato, ou seja, verificar se era realmente

uma colônia, porque os indios são nômades. eles vivem aqui

hoje, amanhã num outro lugar. Nesse caso, onde eles se pla~

tassem a propriedade entraria em crise. Cada caso, evident~

mente, teria que ser estudado de maneira especifica.

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Permita

-me V. Exa. apenas uma complementação. Por exemplo, esses i~

dias que vivem do lado de lã do rio, na proximiaade da nossa

sede, estão ali há menos de 3 anos. Eles foram para lã ã

procura de um apoio, porque são indios bem aculturados. O E~

zo tem ate fotografias ai. Eles vestem roupa. são indios de

origem peruana, daquela região do Norte. Vinham e voltavam.

na região da fronteira, mas ã medida que encontraram um apob

nessa nossa sede - e apenas um ponto de apoio para nós tam

bem, não e uma fazenda em exploração efetiva, no momento

eles se fixaram ali, porque encontraram razões e meios para

subsistirem melhor do que no meio do mato, onde eles est~

vamo E o Enzo ~em realizado um trabalho adequado, porque ele

tem experiência, em termos de tratam€nto indigena, de 30 e

tantos anos. Ele ê compadre do Villas Boas. Então, ele sem

pre viveu em contacto com aquele sertanista. Ele conhece e

tem orientação nossa para realizar esse tipo de trabalho. ~

credito que, se os Deputados se dignarem a ir ate ã fazenda,

verificarão que mais do que isso não se pode pedir ao empre

sãrio. O empresã~io estã prestando aquele apoio que lhe e

possivel prestar. Mais do que isso, então, jã e tarefa do em

presãrio, do Governo, da Igreja. r uma tarefa conjunta.

O SR. DEPUTADO ;PIT~CIO CAFETEIRA - O-que l~

mentei ê que a CPI do Sistema Fundiãrio tivesse uma vida tão

efêmera, porque ela poderia ter feito isso. No entanto, por

falta de recursos não teve condições de perquirir, principal

mente no Acre. Na realidade, o empresãrio e muito importante

em termos de demarragem para um grande desenvolvimento, mas

acontece o seguinte, Deputado Cantidio Sampaio: no Acre se

comprava o seringal, seringal que por tradição pertencia a

João, Pedro ou Antônio, de acordo com o livro 3' ou no livro

4. O novo dono, a empresa do Sul, por exemplo, que comprava

vãrios seringais contiguos, encontrava vãrios posseiros vi

ve~do mal, não 'ganhando sequer um salãrio no seu trabalho ~

tro da posse. Então. o empresãrio chamava o ~osseiro e di

zia: "Eu lhe ofereço emprego, voci vai ter carteira assina

da, vai ganhar o salãrlo minimo". E o posseiro via naquilo

uma oportunidade de melhorar na vida. Ia ganhar o dobro que

estava xirando como posseiro. Ele se empregava junto ao e~

presãrio. A primeira providencia do empresãrio era fazer com

~ue ele fosse morar numa ~asa na sede da propriedade. Ele se

mudava com a familia daquela casinha que tinha na posse para

morar na sede. Tris meses depois a casa em que ele morara a~

tes, a sua posse, ·tinha sido queimada. Não havia mais vestI
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gio de sua posse e ele era despedido. três meses depois da

carteira assinada. E assim os empresãrios - e eu não digo t~

dos. mas a maioria - agiram com os posseiros da região do

Acre, transformando o homem sem terra em terra sem homem. I!

so foi o que eu vi e com o que fiquei contristado. porque.na

realidade, um Pafs do tamanho do Brasil e diffcil de ~e~ fi~

calizado pelo Governo, por melhor que seja a intenção que !

1e tenha. O que ê preciso ê que haja honestidade de parte de

todos os brasileiros. para que os mais fracos não sejam esp~

1iados pelos mais fortes. como disse V. Exa •• quando falou

no co~fronto de culturas. A cultura do homem do campo vai

realmente sendo esmagada pela cultura do empresãrio. Este se

dispõe a tambem desenvolver este Pafs. mas o faz. muitas V!

zes. sem pesar o mal que estã causando a muitos brasileiros

que são enxotados dessa terra.

O SR. DEPUT~DO CANTTDIO SAMPAIO - Tem V. Exa.

toda razão. De fato. infelizmente. o quadro que V. Exa. pi~

ta não e exceção. A exceção e o universo. são aqueles empre

sãrios que realizam seus desfgnios econômicos sem esparramar

miseria. indignação. revolta às populações menos favorecidas.

Esta e a exceção. Eu pediria ainda uma informação ao ilustre

Assessor: quando foi adquirida essa fazenda?

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - em 1972.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAID - V. Sa •• como

advogado. consi~era o tftulo absolutamente pacifico.robusto?

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - A tit~

lação tem a origem regular do seculo passado. origem titul~

da pelo Estado do Amazonas. que o próprio INCRA reconhece c~

mo vã1ida. A cadeia dominia1 e perfeita de lã para cã. Ela

pertencia a uma companhia durante muito tempo. essa comp~

nhia foi desfeita mais ou menos em 1940 - e uma co~panhia ~

xistente desde o secu10 passado - e dai passou para o nome ~

Da. Neusa Prado de Azevedo. Quer dizer. pela anãlise que foi

feita da titulação. ela não apresenta nenhuma irregularidade.

O SR. DEPUTADO CANTTDIO SAMPAIO - Muito obri

gado a V. Sa. Eu queria fazer. agora. ~ma pergunta final ao

Depoente. o Sr. Enzo. V. Sa. disse que foi funcionãrio da

FUNA I em 53/54.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - 52.

54. não posso precisar bem a data.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - V. Sa. e um

homem experiente. guarda uma experiencia robusta. fecunda no

que tange ao problema indfgena brasileiro. Poderia V.Sa. nos

dar u~a ideia - desde que pode fazer um retrospecto de cerca

de 20 ou 25 anos - quanto ao problema do indio. ou seja. de!..
de 'qw~ndo V. Sa. comandou esse posto. dirigiu esse posto.ate

agora. qual a diferença: marchamos para melhor ou pioramos?

Sei que a resposta serã simplesmente opinativa. mas ninguem

com mais autoridade do que V. Sa. para nos dar esse depoime~

to. que julgo precioso para esta Comissão. uma vez que. h~

je. V· Sa. jã não ê mais funcionãrio nem do Ministerio do I~

terior nem oa FUNAI. e pode dizer-nos. com absoluta 1i~

dade. sem nenhu~a peia. sem coação. qual a sua impressão. Me

lhorou ou piorou a situação do lndio?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - D
I

problema e bastante polêmico. Sem duvida alguma. o 'esforço

feit~ verdadeiro. Houve grande esforço. por parte da FUNAI

e por parte de elementos que se propuseram a lutar em benefl

cio dQ.1ndio. -e alguma coisa. logicamente. foi cons~guida.Ta

vez nao se tenha conseguido o ideal. mas. de qualquer forma.

hou~ algum esforço. Se V. Exa. me perguntar se os Karajãs •

daquela epoca para cã. melhoraram suas condições. nã~ sab!

rej'r.é~ponder, porque e diflcil definir. Mas houve esforço •

.cl).a 'Ioll.tade. honestidade e decência por parte de certos e1!

mentos no trato com os problemas indigenas. Eu. sem maiores

pre~ensões. coloco-me ao lado desses elementos. Desde gar~

tO~(Wllr:oolema do lndio me chamou a atenção. Primeiro. por

esp~rito de aventura - precisava conhecê-lo para matar minha

cur~!ldade. Com o tempo. desenvolvi outro pensamento em r!

laça0 a eles. e deixaram de ser apenas objeto de curiosid~

de. passaram a ser alguem com cultura. llngua e dogmas prI

prios. uma outra nação. um outro povo. que merece todo o no!

so respeito. muito embora estejamos em melhores condições do

qu~ eles. que ainda se encontram num estigio primitivo. De

forma que a po1itica adotada atualmente. iniciada pelos i~

mãos Villas Boas e da qual tenho participado, muito embora

sem me projetar, de forma modesta. mas dando a minha contri

boição. e uma boa medida. Se. agora. que não sou mais funci~

nirio da FUNAI - sou empregado de um grupo - fosse explorar

o trabalho do iQdio em beneficiO de alguem. eu estaria de!

truindo tudo aqu~lo que levei anos para construir. Isso s~

ria pôr por terra toda a minha filosofia. seria contrariar e

trair principios adotados nesses longos anos. Jamais me pre!

taria a um trabalho desses.

O SR. DEPUTADO CANTTDIO SAMPAIO - Tenho abs~

luta certeza disso. Mas não era bem a posição pessoal de V.

Sa. o que eu queria e. sim. a sua 1mpressão geral. Vou sint~

tizar minha pergunta. pois talvez eu não tenha sido bem cl~

ro. Acha V. Sa. que. hoje. o indio estã mais ou menos prot~

gido do que estava no tempo em que V. Sa. comandou esse pos

to na Ilha do Bananal?

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Dep~

tado. houve uma melhora na proteção ao indio. que talvez ele

não tenha sentido. mas. pelo menos. houv~ preocupação de uma

melhora. e acredito que tenha havido essa melhora. Atualme~

te. a assistência e mais imediata, mais regular. Em compar~

ção com as condições de acesso de 20. 15 anos antes. a AmazI

nia. hoje, melhorou bastante e. logicamente. a FUNAI tem ag~

ra maiores possibilidades para prestar uma assistência mais

imediata. Como eu disse hã pouco. o Acre.ate então. era de!

conhecido pela FUNAI e. portanto. ela nunca havia atuado lã.

Hoje. graças às facilidades de acesso. jã desenvolve trab~

lhos no Acre. Então. de fato. existe uma me1haia. Não tenho'

duvidas de que existe. Muito embora exista uma polêmica e~
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tre a Igreja e a FUNAI, isso só vem em benef1cio do 1ndio,~

que quem está lucrando com isso e o 1ndio.

o SR. DEPUTADO CANT1DIO SAMPAIO - Tenho ames

cia de 1ndios na Califórnia? Tem not1cia disso?

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano)

nossa Califórnia ou na Califórnia de baixo?

Na

sa Prado.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Neu

de vizinhança, não obstante o tamanho da Ca1ifõrnia do alto

com a Califórnia de baixo, sabe o que se passa lã,apesar de

600 mil hectares entregues ã sua responsabilidade pelo Grupo

Neusa Noguei ra.

gumas perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Oeputaao Santil1i Sobrinho)

Tem a palavra o Sr. Deputado Israel Dias-Novaes.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Sr. Presi

Nu.!!.

1ifórni a.

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano)

ca foi expedida, porque tambem nunca foi solicitada.

cabeças de gado.

O SR. ASSESSOR (Vicente Perrice1li) - Mas

ãrea ê muito pequena. Não tenho certeza. Este gado está ocu-

o SR. DEPUT~DO ISRAEL DIAS-NOVAES - Da sua Ca

foi dada a certidão negativa, por quê? Por que não havia 1n

dias, mesmo? Para a efetivação de qualquer projeto, não ê

necessãria a certidão negativa da FUNAI?

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Farei um

ligeiro esclarecimento sobre este aspecto. Ainda não temos

um projeto em execução. Montamos uma base para conhecer a

região, para testar variedades de capim, variedades de pIa.!!.

tas. O Enzo plantou um pouco de cafe e estã vendo como se

comporta o solo. Primeiro estamos conhecendo a ãrea p~ra que

depois possamos elaborar um projeto e da1, então, necessit~

remos de uma certidão da FUNAI. No momento, o que temos lã ê

apenas uma sede, um campo de pouso, uma vilazinha para abri

gar o pessoal e um pouco de desmatamento em volta para perml

tir o cultivo e a criação de algum gado, aproveitando os tr~

balhos que ali se desenvolvem.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - São 1.360

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Então,não

contatodente, Srs. Deputados, Sr. Depoente. V. Sa. mantem

O SR.PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

V. Exa. trouxe inestimãve1 contribuição ao trabalho desta Co

missão,Deputado Cant1dio Sampaio. Peço ao Deputado Santi1li

Sobrinho que assuma, por alguns minutos, a PreSidência dos

trabalhos, a fim de que eu, por minha vez, possa formular aI

ma impressão que V. Sa. Quanto mais gente houver discutindo

o problema - po;que, muitas vezes, e da dissensão que nasce

a composição - serão mais pessoas preocupadas com o 1ndio.C~

da um vê algo que o outro não viu. Acho isso muito importan

te, muito edificante ate. Agradeço muito a V. Sa. pelas re~

postas, bem como ao ilustre colega advogado. Sr. Presidente,

agradeço sua gentileza e dou por encerrada minha interpela 

ção.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Depois p~ pando quanto?
sado ao Grupo Boavista. Pode-se deduzir que o antigo Pres..! O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - São

dente da FUNAI, o General Bandeira de Melo, esteja trabalha~

do na Califórnia de baixo?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Sim,

ele participa.

O SR. DEPUTAúO ISRAEL DIAS-NOVAES - Ele parti

cipa. A propriedade foi adquirida em 1972. Ele deixou a FU

NAI em 1973. De lã para cã, ele opera na Ca1ifõrnia de baixo.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não

posso afirmar com segurança, mas ele passou a operar recente

mente, talvez hã uns 8 meses.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NDVAES - De alguns

500 alqueires.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas, de

todo o jeito: houve ocupação da ãrea sem necessidade da ce.!:

tidão negativa. O senhor, como advogado, não considera isso

lesivo ã letra do Estatuto do 1ndio?

~ SR. ASSESSOR (Vlcente Perricelli) - Não.Não

tínhamos conhecimento da existência de índios na região.,

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas não

são os senhores quem tem que ter conhecimento, ê a FUNAI.

O SR. ASSESSOR (Vicente Perrice11i) - A FUNAI

também não tinha levantamentos ind1genas na região.
meses para cão Ele estã ã frente do projeto da Califórnia de O SR. DEPUTADO ISRAEL OIAS-NOVAES - A FUNAI

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não,

ce-me que ele e o diretor-executivo. Não posso afirmar.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Então,e1e

ê o responsãvel pelo projeto. Muito bem. Este ê um esclareci

menta muito importante. Naqueles 600 mil hectares da Ca1ifõ~

nia de cima, então, não havia 1ndios?

porque o ponto de apoio dos 1ndios, vamos dizer, era a Ca1i

fórnla de baixo. Com a nossa presença, com a criação da Ca1i
fõrnia de cima, parte dos índios se transferiram para lã.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Foram p~

ra lã. E quando foi expedida a certidão negativa da existê.!!. do

que

usado

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricel1i) - Certo.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIÃS-NOVAES - A1 ê que

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Depois qe

não sabe.
O SR. ASSESSOR (Vicente Perrice1li) - O

ela fez apenas recentemente.

as duas Ca1ifórnias estavam instaladas?

ela tomou conhecimento.

fazenda, quase que constitui um posto avançado que ê

não sõ pela FUNAI, como pelo FUNR~RAL, pelo Ministério

O SR. ASSESSOR (Vicente Perrice11i) - Naquela

êpoca~ o acesso ã região era muito difícil. E, hoje, a nossa

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Par~baixo?
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Os

Trabalho. Qualquer organismo que tenha necessidade de se )~

comover àquela ãrea utiliza-se do nosso campo. E acredito

que, anteriormente ã nossa ocupação. a prõpria FUNAI quase

não teria condições de ir ate lã, porque o rio não permite

uma navegação permanente e não havia outro meio de locomoção

para a região.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - O curioso

e que basta sair do território da Califórnia de cima para se

encontrar índibs. O limite da Ca1ifõrnia de cima e o rio. A
travessado o rio. hã índios: Para cã do rio. ·nos 600 mil he.s.

tares. não hã índio.

O SR. ASSESSOR (Vicente Perrice1li) - Agora o

Enzo jã pode respon~er.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E passa~

do-se para a Califórnia de baixo hã índios.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) -

as razões por que pagamos em vales. Em primeiro lugar. o ín

dia ê sujeito à exploração - ele não tem noção do valor do

dinheiro. Se trabalha uma semana e recebe uma nota de 500

cruzeiros, não considera o valor impresso na nota. mas sim a

quantidade de cedu1as que recebe. Se dermos a ele uma nota

de 500 cruzeiros, ele acharâ que estã sendo roubado: não qu~

apenas uma nota, mas muitas notas. O índio não tem necessid!

de de fazer comercio. e não tem onde comprar. Se dermos di

nheiro ao índio. ele, na primeira oportunidade. desce o rio

e o troca por cachaça na Califórnia de baixo ou qualquer o~

tra Ca li fõrni a.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - A Ca1ifo~

nia d~ baixo ~rve cachaça aos índios?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Se~

via. pelo menos. hâ tempos.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mesmo com

dois grupos de índios 'existentes na região eram os "fndios K.Q.

1ina. que habitavam e habitam o Purus e esse grupo que habi

tava nas proximidades. nas imediações. no outro 1ado·do rio.

da Fazenda Ca1ifórnia.de baixo. que era o grupo dos Kampas •

são 48 índios aproximadamente. São esses 48/49 índios que ha

bitam no alto do rilo Envira. jã nas cab~ceiras. lã na fron1ei

ra com o Peru. r esta ãrea que estã sendo desapropriada ou

não sei o nome que se dã a isso. Então. só existia esses do~

o General Bandeira?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não

sei. N~o entrarei nesse aspecto porque não posso afirmar. E~

sa e uma forma. Proibi. no acampamento. o intercâmbio. os n!

gócios entre brancos e índios. porque o índto sempre leva a

pior. Não tendo noção do dinheiro. troca uma nota de 100 cr~

zeiros por uma camisa usada. Rroibi isso lã, e mandei desf!

zer negócios. com prejuízos para os civilizados.

da.

sua ãrea.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não,

zero eles estavam para cã e passaram para lã com a sua cheg!

ca houve necessidade disso.

D SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Nun

tem valor no território da Califórnia de cima? Se um empreg!

do branco ou um indio quiser comprar fora da Califórnia. c~

mo ele faz?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - O vale só

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Havia an

tigamente o sistema de pagar em dinheiro. e foi introduzido

o sistema de vales?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - O branco

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas o em

pregado branco tambem. recebe em vales?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco ~isano) - Rec~

be em vales para comprar na cantina. ou em dinheiro. Fica ã

vontade dele.

a SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Nun

ca introduzl. porque vi que não funcionava.

mos.

escolhe - vale ou dinheiro?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Sim.

E o índio também. mas precisamos saber o que ele quer. Se

deixarmos o dinheiro com o índio. ele e enganado por tercei

ros, e perdemos o controle. O vale é numerado, e se alguem

achar o seu va~e ou fizer negócio atraves dele, nós saber~

di

sua

rio.

form!

d~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Quer

na outra margem.

° SR. DEPOENTE (Enzo Francisco.Pisano) - Não.

e1és estavam embaixo. muito embaixo. fora da nossa ãrea.

margem?

O SR. DEPUTADO ISRAEL OIAS-NOVAES - Na

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Eles

vieram para ,a nossa ãrea. depois da nossa chegada.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Fora da

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Quer di

zero então, que a sua ãrea ê Uma ilha cercada de índios por

todos os lados. menos dentro. Dentro não hão fora hão

O SR. DErOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não

sei se é toda cercada de índios. Pelo menos os índios do P~

rus são os índios que habitam o Purus.

grupos. Quer dizer. esse terceiro grupo que agora foi

do. os índios que habitam na Califórnia de cima vieram

pois da nossa chegada. E como estâvamos Quma margem do

eles se instalaram na margem oposta do rio.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Pergunto:

vocês mantem, por exemplo. farmãcia? Consta que um posseiro,

ou branco ou índio - essa denuncia veio ã Comissão - . tentou

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Os senh~

res pagam o índio com vales?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Pag!

mos por folha de pagamento. Aí ocorre um fato que merece ser

esclarecido. V. Exa. fez uma pergunta oportuna. Vou explicar

adquirir remédios nUma missão religiosa católica, e

foi castigado por V. Sa.

depois
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claro.

a de baixo?

deve ser a outra.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Isso

-de-obra não e muito ficil, não?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) 

bastante fácil.

O S~. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - r ficil?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - r f!

O SR. DEPU~ADO ISRAEL DIAS-NDVAES - Por que

V. Sa. tem usado a mão-de-obra do menor? O menor ali tem r~

cebido um salirio bem abaixo do minimo, não e?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - O m~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Ali a mão

tigo que não tenha em nossa cantina. Mas esses "regatões" e1$.

ploram, e nõs não temos esplrito de lucro em nossa cantina.

Temos os nossos preços que fazem concorrência com os preços

dos "regatões". Por isso, nio hi maior interesse em os "reg~

tões" supri rem, a nio ser quando 1evam cachaça, o que ê prol

bido. Todo barco que encosta ê examinado por um de nossos

funcionãrios, para saber se levam cachaça. Se tiver, eu pre~

do, quebro - como ji fiz diversas vezes. Tudo o mais ele p~

de vender. Quanto mais vendemos, mais prejuizo temos, porque

nosso transporte ê aéreo, e cada quilo custa 13 cruzeiros

e não cobramos esse transporte.

ci 1.

nuncao SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Os vales

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não,

pagam abaixo do salirio-mlnimo regional?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) -Tanto

para o lndio como para o civilizado.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Pe~

feitamente. Nõs temos folhas de pagamento.

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Sim.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - O sistema

de vales completa o salãrio-mlnimo?

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Deve ser

sempre respeitado?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Sim.

'0 SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - V. Sa.tem

condições de de;onstrar isto ã Comissio?

D SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Sim,

são descontados sõ na cantina da fazenda. O vale, entio,

lndio aleijado?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Ate para

res indios, os menores brancos etc. Tenho uma denuncia aqui

de que V. Sas. não pagam aos menores de acordo com a lei.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não

sei. Isso acredito que sim. Pode ver Y. Exa. aqui. Acho que

pagamos. Temos dado muitas vezes trabalho ate para indio ~

leijado.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Ate

para indio aleijado. E vou citar um exemplo. Temos o lndio

Kolina, filho do capitão Duchal Mirim. Esse indio, quando g!

roto, foi vitima de uma picada de cobra. A perna gangrenou e

o pai a amputou. Ele ficou, então, aleijado, com essa perna

amputada abaixo do joelho. O Kolina e um indio ativo, intel!

gente, disposto. Ele vinha ã procura de serviço, eu não iria

men!1.O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Os

no r?

dizer-lhe: "Não lhe vou dar serviço porque voci e aleijado".

Entio, faz-se o que se pode. Ele nunca foi fi?calizado, se~

pre ficou ã vontade no acampamento. Pegava um terçado e fic!

va cortando grama com outros indios menores. O salirio dele

era igual ao dos demais, era salãrio minimo. Os indios de lO

a 12 anos tinham meio salário, recebiam meio salário,mas se~

pre o.receberam. Porque tambem não era justo pegar um indio,

um garoto que vinha de qualquer forma e tinha suas necessid!

des também e se marginalizasse o indio.Porque escola el~nio

tem.Já tentamos pô-los na escola mas nio houve meios.Com o

civilizado e diferente,ji se pode forçar o menino,o pai pode

forçá-lo,mas o indio e muito independente,mesmo ainda garoto

e independente.Se ele nio quer ir ã escola o pai não o força.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não

tem onde descontar.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Por que o

branco as vezes recebe? O que faz ele com o dinheiro?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pis~no) - Eve~

tualmente chega algum ."regatão", e ele pode comprar algum a~

O SR. DEPUTADO ISRAE~ DIAS-NOVAES - Quero S!

ber o seguinte: se, por exemplo, ele ~uiser descontar fora o

vale - e o vale e de circulação interna - ele fica escraviz!

do ã cantina e ã farmácia. Ele devolve para o grupo aquilo

que recebeu do grupo. Não pode devolver para outra entidade.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco ?isano) - Mas

ele pode receber em dinheiro quando quiser.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas al

guém tem pedido para receber em dinheiro?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - O

branco as vezes recebe. Mas o indió nunca pediu.

te.

como se fosse um dinheiro emitido por quem de direito. A C~

lifõrnia emite o vale - é como se ela fosse um banco emiten-

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Tiv~

mos o cuidado de enumerar os vales. Cada trabalhador, cada

lndio, tem seu nome e o numero correspondente no vale da f~

lha de pagamento.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas sõ v~

le naquele territõrio?

O SR~ DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Para

evitar que outros o roubem.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas entio

ele não pode descontar fora?
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Então,ele queria uma ocu~ação e lhe era dada oportunidade, O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) Quando

mas nunca ninguém o obrigou a trabalhar,nunca ninguém forçou

a produção.Quer dizer,não e uma mão-de-obra boa igual ã do

a Califórnia de baixo pediu a certidão negativa, a FUNAI

proveitou e fez um levantamento geral do Vale do Envira.Eles

vontade dele.

trabalha ã vontade dele.Sempre deixamos o indio trabalhar ã

ciVilizado,que está sujeito ao rigor da disciplina.O índio fazem levantamento ou pesquisas por vales de rio. Então,

proveitaram e fizeram o do Vale do Envira todo, segundo

nho conhecimento.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Em que ~ O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Eu queria

videnciaremos.

poca será oportuno requerer essa certidão negativa da FUNAI?

dão negativa da existência de lndios.

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Não me

parece necessário agora. No momento em que tenha de ser apre

sentado um projeto para aprovação dos órgãos competentes prQ

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) 

respeito de que?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - A

A

certi

saber o seguinte: todo mundo reconhece, Sr. Enzo, que o seu

trabalho é dificil, um trabalho de sertanista, às voltas com

uma mão-de-obra, na verdade, elementar, selvagem mesmo, ~omo

é a mão-de-obra indigena, e a mão-de-obra, também, do avent~

reiro, do ex-posseiro, transformado, segundo o Deputado Can

tidio Sampaio, em empregado. Nós temos tido informações aqui

de que V. Sa. se vê obrigado a recorrer a uma espécie de PQ

licia própria para fiscalizar o serviço. Quem fiscaliza o

serviço dessa mão-de-obra, que V. Sa. mesmo acha fraca,ruim?

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NDVAES - Quer O SR .• DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Eu

zer que se a certidãe negativa não for concedida sobre dete~ não disse isso.

minadas áreas, V. Sas. terão um prejuizo serio, porque vão O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas ficou

querer tirar o gado de lá e deslocá-lo. Estão, então, corren

do um risco.

o SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Não. A

área onde estãvamos não era ocupada por indios. A área que

indlg~

deduzido que não pode ser uma grande mão-de-obra, porque a

mão-de-obra-do indio é precãria, mesmo que ele seja um rnmo

aculturado. A sua disciplina é estabelecida atraves do que?

Hã uma categoria de empregado que cuida de vigiar, de fisc~

lizar o trabalho?

O SR. DEPOENTE (Enzo Franci!co Pisano) - Hã.

São os elementos que mais se destacam na região.

elesO SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Ea

erao SR. DEPUTAeO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas

dada como~ de duas tribos: a dos indios Kolina e

estamos ocupando atualmente não era utilizada pelos

, nas.

residentesdos indios Kampa. Essas tribos eram dadas como

ali, de acordo com levantamentos feitos pela FUNAI. Depois
são empregados em que condições? Que tipo de empregado eles

são?

que se instalou a Califõrnia de cima foi que os indios atr~

vessaram o rio. Essa é a impressão. Talvez agora a certidão

negativa não tenha por que deixar de ser fornecida, porque o

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - São

enquadrados como feitores. Destaca-se um para orientar os o~

tros.

confundem com jagunços ou não?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não

indio, jã ficou dito, habita o lado de lã do rio, até

não vai a Fazenda Califórnia de cima.

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) -

onde

Posso

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES Eles se

assegurar ao Sr. Deputado que nunca tivemos essa preocupação

em levar o indio para lã, ou afastã-lo para algum lugar.

sei qual seria o sentido da pergunta; se seria pejorativo ou

não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E quande O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - O jagu~

chegaram lã ...

O SR. ASSESSOR (VicentL Perricelli) - Quando

ço e o pistoleiro, o capanga.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Ah~

chegamos lã não encontramos o indio. Não. Não temos esse tipo de elementos.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Nos 600luíl

hectares nao havia indio?

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Eviden

temente não temos condições de percorrer toda essa ãrea.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Então PQ

de haver indio escondido lã?

jagun

EstamosO SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES -

za os empregados e os indios atraves do trabalho de

ços. O jagunço é um profissional da violência, é um cidadão

dispósto a tudo: a forçar ao trabalho, a castigar e ate exe~

tar, se for o caso. V. Sa. não emprega jagunços lã?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

Pelo contrario, ninguém anda armado, é proibido.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Armado de

aqui sinceramente esclarecendo a verdade sem ter nada contra

ninguém. Mas V. Sa. e acusado de ter tratado com certa rud~

queO SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Com

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Acredi

to que possa. Parece que a FUNAI fez um levantamento minucio

so da região.

finalidade? Para expedir a certidão negativa? que?
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o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - De

arma de fogo. Tem a arma de caça, que e somente para a caça.

Mas a pistola, o revólver, isso ninguem usa lã.

Esteve preso e respondeu a processo.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Processo

por agressão?

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E arma o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não,

branca?

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Quan

to a arma branca, pode-se usar a faca para cortar fumo.

por morte mesmo.

D SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Só

ou varias?

uma

corta r fumo?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Só para O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) -

acho que e só uma, não posso afirmar.

Eu

Se

Ti

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Sim.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E o chic~

te não usam la?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - As acus~

ções aqui são de que havia maus tratos, lã na Califórnia de

cima, para com os trabalhadores, digamos, menos dispostos.

Não ha isso, então?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Uma

lembrança do ilustre Deputado foi bastante oportuna: uma vi

sita in loco. Eu me comprometo então a leva-los la e deixa 

los ã vontade e nesse dia eu saio de lã. Vou ate ~xar pe~

soas lã para recebê-los.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - O seu m~

todo, então, não e de violência?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) -Nunca

foi. Eu sou paclfico demais.

O SR. DEPUTADO ISR~EL OIAS-NOVAES - V. Sa. ti

rou da cadeia um jagunço chamado' "Cachoeira" e levou-o para

a fazenda Califórnia?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) 

rei. Foi um compadre meu que esteve lã.

O SR. DEPUTADO ISRAEL OIAS-NOVAES - Mas este

ê um compadre violento, não e?,

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco' Pisano) 

ele e violento pelo r.. ~nos la comigo nunca foi.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E por que

ele estava preso?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Ele

estava preso porque houve uma briga deles lã que nada tem

ver com o nosso serviço, em Barra do Garças.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E qual fci

a medida legal para tirar o "Cachoeira" da cadeia?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano)'- Ele

foi 1i bertado.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Então não

fof V. Sa. quem o tirou?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

Eu não estava lã.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Uma, o

que bastava, mas algumas outras tentativas, não e?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) Ele

foi funcionario, vem-me acompanhando há tempos.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Então foi

funcionario tambem?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Foi

funcionãrio da FUNAI e era empregado da SUDECO, da Fundação

Ele vem nesse sistema.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Com velha

experiência na região então?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Tem

alguma experiêncla na região.

O SR. DEPUTADO ISRAEL OIAS-NOVAES - E acabou

na cadeia? Ele não cumpriu pena?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

Ele foi absolvido.

O SR. DEPUTADO ISRAEL OIAS-NOVAES - Foi absoJ

vido por legitima defesa?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não

sei.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas o C~

choeira estã trabalhando agora com V. Sa.?

D SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

Esteve lã comigo 2 meses apenas.

O S~. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NDVAES - E por que

foi embora?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Foi

embora porque n~o.havia necessidade dele.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES -Estava p~

cificada a ãrea?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Ele

sentiu saudades e foi-me visitar.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Então ele

nao trabalha com V. Sa.?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não.

Ele esteve la 2 meses apenas.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Como visi

tante?

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Exa-

estava preso?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas ele to.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DI~S-NOVAES -Tambem não

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Sim. havia tarefa para ele, porque estava tudo pacificado,não é?
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pacifi cada?

acho que desde que nós chegamos lã eu não encontrei nada que

não fosse pacificado. Estava tudo pacificado.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Estã tudo

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Eu te, ainda não teve a oportunidade de ver dinheiro,então nao

conhece dinheiro. Você pode chegar lã e mostrar dinheiro p~

ra ver se eles conhecem. Não conhecem. Sabem carregar um ca~

tucho, usar espingarda, trabalhar num motor, pegar um moto~

zinho de popa e trabalhar. Mas não conhecem dinheiro.

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Sim.

O SR. DEPUTADO ISRAEL 'OIAS-NOVAES - Não hã r.!!.

O SR. OEPUTADO CANT!DIO SAMPAIO - Nem dinhei

ro nem valor.

to.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E os e~

pregados têm permanecido bastante tempo a seu serviço ou v~

riam muito?

(} SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Os

que estão lã são bastante antigos, desde quase o inlcio, hã

3, 4 anos.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - A não ser

os lndios, que são nômades, trabalham um pouco e vão embora,

esses ex-posseiros e empregados branc~s ê que permanecem lã?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Exa-

Os

Então,

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) -

O SR. DEPUTADO CANT!DIO SAMPAIO

O SR. DEPUTADO ISRAEk DIAS-NOVAES - Não conh.!!.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Então, um

vales são impressos, Exa .•.

consciência do valor dessa coisa, em relação ao dinheiro.

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não

têm. Não têm consciência do valor dessa coisa.

riam realmente semi-aculturados. Obrigado, Exa.

cendo dinheiro, como ê que V. Sa. preenche vales para eles?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Eles

sabem que o dinheiro serve para ser trocado por alguma coisa.

O SR. DEPUTADO CANT!DIO SAMPAIO - Mas não têm

EuO SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) -

clamação?

acho que nao.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Estou pe~

fica diflci1 para quem não conhece dinheiro conhecer o vale?

D SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Qua~

do formamos uma equipe, procuramos gente honesta e decente.

vale dã SOO cruzeiros? D que diz o vale?

O~R. DEPOENTE (E~zo Francisco Pisano)- O v~

le diz que ele vale 10 cruzeiros, 5 cruzeiros, 50 centavos.~,

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas não

guntando sobre o indio, porque o indio não conhece dinheiro.

Neste ~aso, no vale deviam constar mercãdorias. Vale dez qui

los de arroz, etc ... Porque se puser "Vale ~OO cruzeiros" o

lndio não conhece dinheiro, como e que ele vai saber o qUe

quesão 500 cruzeiros? Se na moeda ele não conhece, como é

O SR. DEPUTADO CANTíDIO SAMPAIO - Por favor,

Deputado, embora seja um pouco tarde, hã uma pequena contr~

dição que eu gostaria de ver esclarecida. O depoente disse a

mim que são indios aculturados os que trabalham lã e ã V.

Exa. disse que esses indios são incapazes de reconhecer o v~

lor do dinheiro. O valor do dinheiro ã um dos primeiros c~

nhecimentos que a pessoa aprende. Poderia, através de V.Exa.

ser esclarecida esta aparente contradição?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Tal

vez porque eles nunca tiVessem pegado em dinheiro. Eu achü

que nunca tiveram essa oportunidade e talvez por isso eles
desconheçam. Há indios que têm relógio. Você pergunta as h~

ras e ele não sabe dizer.

O SR. DEPUTADO CANT!DIO SAMPAIO - Então ê s~

mi-acu1turado. Não ê aculturado.

vai conhecer no papel escrito?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Logi

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Eu camente, ele é orientado pelo próprio cantineiro.

fui exagerado.

O SR. DEPUTADO CANTíDID SAMPAIO - Se fosse ~

cu1turado, teria condições de auto-suficiência para conviver

com a civilização sem se deixar enganar tão facilmente.

G SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Quis

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NDVAES - O canti

neiro ê quem orienta. O cantineiro, o farmacêutico ê que di

zem ~o indio o que vale aquilo, por quanto pode ser trocado.

Voltando ao "Cachoeira", ele ficou dois meses na sua casa,

descansando da cadeia. Não fez nada.

dizer qUe eles deixaram quase a condição de índios. Não O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) -Algum

tão mais na fase de arco e flecha. Jã têm as mesmas necessi serviço ele prestou.

dades e vlcios dos brancos, todas as nossas necessidades. r
difícil identificar o caboclo, porque ali e como o Bras em

São Paulo: quem não e italiano e filho de italiano. Nessa re

gião da Amazônia, quem não e índio e filho dtr indio. Mwitas

vezes quase não se identifica aquele que e indio puro daque-

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Algum se~

viço. Ele saiu .da cadeia e foi diretamente para lã.

(} SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisan~) - Dir~

tamente eu não sei.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Houve uma

mesmas, enfim, tudo é igual, e os costumes são idênticos.Ali

houve uma fusão, que se ajeitou ao ambiente, onde lndios e

brancos têm condições de vida idênticas. O indio, logicame~

le que não ê. O aspecto é o mesmo, as neces&idades são as tregua, ele descansou lã. Eu queria saber quais são as rela

ções da Califõrnia de cima com a SUDAN. Houve algum proj~

to da Ca1ifôrnia de cima submetido ã SUDAN? Nada? Não há r~

1ação nenhuma com a SUDAN?
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O SR. DEPUTADO ISRAEL OIAS-NOVAES - Porque,v~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Sim, br~

quiaria. Quantos alqueires foram desmatados e plantados em

co10nião?

o SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) -Nada.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - No mome~

to, os Srs. se limitam a ter adqulrido a area, sõ?

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Adquiri

mos a area, estamos montando o acampamento piloto. estamos ~

nalisando a area. Chegamos ate este ponto.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Essas ati

vidades independeram da certidão negãtiva?

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) 

nião, braquiaria.

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) 

problema não e bem juridico.

Col.Q.

Este

o SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Ate o ja bem, são 1.360 alqueires. O colonião pode comportar pe.!:

momento sim. feitamente 4 cabeças por alqueire ou mais. Éntretanto, ali,

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Por que?

Como e que a FUNAI, por exemplo, fica sabendo se o acampame~

to piloto era habitat de indios ou se nao era?

O SR. ASSESSOR (Vicente Perrícellí) - Hõs nao

apesar da pobreza do solo, quanto da? Cinco cabeças por

queire?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Dez

cabeças.

tamos agindo ••.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NaVAES - E a FUNAI

surpree~do, tinha 1,5 m de altura. Então, ê realmente de

der que. numa area tão pequena, haja tanto gado.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Então,ce~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Dez cab~

ças por alqueire. Acho que e recorde mundial.

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Como e

terra desmatada recentemente, o Acre, geologicamente, e dif~

rente do restante da Amazônia. Ele não e arenoso, tem um s.Q.

lo mais firme e mais rico que o da media da Amazônia. Dessa

forma. V. Exa. esta estranhando que um alqueire, que no Esta

do de são Paulo comporta 4 ou 5 cabeças por ano, no Acre co~

port7 muito mats. Ha mais precipitação: o solo e novo, muito

rico, que. às v&zes, ate espanta. Nossa experiencia com o

plantio e formação de pastagens demonstraram um crescimento

enorme. Por exemplo, o colonião , com sessenta dias de seme~

a

não

não

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-~OVAES - Mas

permite que continuem trabalhando, apesar de não existir

certidão negativa?

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Hão e~

tamos expandindo nossa ãrea.

sabiamos.

são os Srs. quem deve saber.

O SR. ASSESSOR (Vicente Perrice11i) - A FUNAI,

na ocasião, tambem não sabia.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Então, os

Srs. estão agi~do à revelia da FUNAI?

O SR. ASSESSCR (Vicente Perrice11i) - Hão, e~

quelevaram 1.360 cabeças? Eu sou pequeno pecuarista e sei

1.360 cabeças, mesmo na Amazônia, e gado toda vida.

O SR. ASSESSOR (Vicente Perrice11i) - Estamos

usando 500 hectares.

to e cinqUenta alqueires podem, perfeitamente, comportar mil

trezentas e sessenta cabeças.

O SR. OEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não,

eu disse quinhentos e cinqOenta alqueires.

o SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Nós não

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Contatos.

O SR. DEPUTADO ISRAEL OIAS-NOVAES - Quinhen-

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-HOVAES -Alqueires,

a

aquisi

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Com
FUNAI nõs te~D5 mantido contatos permanentes.

eu disse quinhentos e cinqOenta alqueires.

importante e que. ate agora, medida legal, alem da

ção, não foi tomada, nem pela SUDAM, nem pela FUNAI.

tas e cinqUenta cabeças?

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não,

ja plantados de colonião. r uma ãrea extensa. Bem, o que e

assim, de cordialidade.,

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - E sobre ~

sa ãrea de 500 hectares não têm certidão negativa?

O SR. ASSESSOR (Vicente Perrice11i) - Não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Ali o c~

pim e nativo ou plantado?

O SR. ASSESSOR (Vicente Perrice1ii) -Plantad~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-HOVAES - Então, os

Srs. plantaram. Então ja e um projeto em execução.

O SR. ASSESSOR (Vicente Perrice11i) - Não, um

projeto e no caso de se ter a dimensão dele ja teoricamente

formulada. Para elaborarmos um projeto, precisamos conhecer,

primeiro e inclusive verificar esse problema da area que s~

rã separada para o indigena e, posteriormente ••.

via, previamente.

U SR. ASSESSOR (Vicente Perrice11i) - Não ha

co~

FUNAInecessitamos de certidão negativa, ja que apropria

não estã em condições de fornecê-la, enquanto ela não

c1uir esse trabalho que estã fazendo.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Ela está

nãoO SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas

verificaram previamente.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Quantos ~

queires foram desmatados e plantados? Qual e o capim ali. o

colonião?

fazendo o levantamento?

O SR. ASSESSOR (Vtcente Perrice11i) - Parece

que ja realizou o levantamento e estã terminando os estudos.
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pedir uma informação ao Dr. Tiberio. V. Sa .• que é advogado

da FUNAI, Dr. Tiberio, estã acompanhando o depoimento? Qual

e a informação que V. Sa. pode dar sobre isso?

Srs. ainda não requereram a certidão?

O SR. ASSESSOR (Vicente Perricelli) - Não.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Estã bom.

O SR. DEpOENTE (Enzo Francisco PisanQ) -Permi

te um esclarecimento? A FUNAI só concede as certidões quando

requeridas. e os requerimentos partem dos grupos. Quando o

empreendimento e financiado pela SUDAM, então e que e exigi

da a certidão negativa. Nos outros casos, não são exigidas

as certidões negativas. Então, ninguem tem,certidão negati

va. Somente aqueles que solicitaram para efeito de financi~

mento.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Eu

os

vou

não a presença indigenaõpresença indigena ai considerada.não

fisicamente, m~s do indio no seu todo,inclusive anteriorme~

te ã Constituição de 1934. que foi o primeiro diploma legal

que reconhecia ou dava garantia constitucional ãs terras i~

digenas.porque pode ter ocorrido a não-presença fEica do i~

dia, hoje.em decorrencla. vamos dizer assim, da necessidade

d~ ele se afastar daquele habitat, por pressão exercida na ~

gião. Por Isso e que a certidão negativa é o diploma, vamos

dizer assim. hãbil.

O SR. PRESIDENTE( Deputado Santilli Sobrinho)

Nobre Deputado Israel Dias-Novaes, a Presidência tem a

pressão de que a questão estã suficientemente esclarecida.Se

falhas hã, isso nos parece da FUNAI. que. mesmo mantendo r~

lação co~ os empresãrlos, não forneceu a certidão negativa.

De manelra que eu acho que permitiu - tem conhecimento - sem

a certidão negativa.

O SR. TIBERIO CORAGINO TAVARES - De pronto, O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Permiti~

negativa.

dão negativa. Em caso contrãrio, não e necessãria a certidão

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Não? Por

O SR. TIBERIO CORABINO TAVARES - Bem,a certi

dão negativa, por ,principio, e condição sine ~~ de d~

terminação de qualquer ãrea na região. Para efeito dos pr~

jetos de financiamento, ao que se sabe,e que nenhuma entid,!

de financeira financia, promove, um projeto, sem a certidão

negativa. Para resguardo de qualquer terra na região a certi

dão negativa e necessãria.

Comi1.

abri

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santilli Sobrinho)

Então, parece-nos que a FUNAI estã em falta grave. A Presi

dencia estã interferindo, porque acha que o assunto jã foi

suficientemente elucidado, não havendo mais necessidade de

nenhum esclarecimento a respeito. Tem a palavra o nobre Dep~

tado Cantidio Sampaio.

O SR. DEPUTADO CANTIDIO SAMPAIO - E mais uma

manifestação que, de certa maneira, conflita com o nosso R~

gimento Interno. Um representante da FUNAI prestando informa

a pretexto de que não foi requerida. Então. se não requerer.

ficarã isento do documento.

ções ,! latere e que vão ficar inscritas nos Anais da

são. Creio, Sr~ Presidente. que cada exceção que nós

certi

financi,!

assim, especificamente. eu não tenho nenhuma.

do, para que a FUNAI receba o pedido de expedição de

que o depoente disse que depende de haver projeto

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NDVAES - Então,não

procede a alegação do depoente?

O SR. TIBERIO CORAGINO TAVARES - Bem, parece

mos e mãe de nov~s exceções. Daqui a pouco, isso vai virar

Congresso. Quer dizer, todos falam; quem quiser chega aqui

e dã a sua opinião a respeito do que um depoente estã dize~

que o depoente se referiu, exclusivamente, aos projetos da do, e os nossos Anais vão ficando, de certa maneira, conf~

regiã~ que, para efei~o de financiamento, haveria a necessi

dade da certidão negativa.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Que

foi expedida ate agora.

não

sos. Então, eu pediria a V. Exa., como também ao ilustre a~

vogado da FUNAI que acaba de dar a sua opinião, que ela, ta~

bem, fosse considerada oficiosa.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Deputado

O SR. TIBERIO CORAGINO TAVARES - Particular Cantidio Sampào, V. Exa. permite que eu saliente, exatamente

mente, eu não sei. essa circunstância. Eu me socorri, a bem da elucidação da

só for~eça mediante requerimento, essa circunstância e muito

ruim, porque alguém pode instalar-se ali pelo resto da vida.

fazer os seus projetos e não requerer, porque, assim proc~

dendo, ficará ã margem da lei, mas sob o resguardo da situ,!

ção. de quem tenha possibilidade de lhe fornecer elementos. Talvez

verdade, que e o que se propõe esia Comissão, do concur\o do

advogado da FUNAI, que se tem esforçado em auxiliar os nos

sos trabalhos. assim como o Revmo. Padre Iasi. Secretãrio do

CIMI, e que e altp conhecedor do problema indigenista no Br,!

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas que

silo Então, esta Comissão,sempre que e necessário, se vale

pio, a certidão negativa tem que ser requerida. antes de

qualquer empreendimento, por causa das coordenadas cartesi~

nas, que são o ponto básico de partida de qualquer levant,!

mento topogrãfico para s~ determinar se, dentro daquela r~

Isso não seja bem regimental, mas eu asseguro a V. Exa. que

e feito com o melhor dos intentos, isto e, o propósito de

chegar mais rapidamente ã verdade. O Dr. Tiberio e advogado
da FUNAI e exerce essas funções especificas. Então, como se

sucitou, aqui, uma questão de direito referente ã FUNAI, ao

O SR. TIBERIO COR~GINO TAVARES - Por princI

Estatuto do Indio, eu não acreditei que fosse uma imprudê~

gião, daquela área delimitada pelas coordenadas, existe ou cia pedir o concurso de S. Sa. Eu queria esclarecer Isso a
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V. Exa., porque eu sou tão devoto do Regimento, quanto V.ExL o SR. DEPUTADO CANTíDIO SAMPAIO - Entendo,Sr.

Ambos temo-lo como documento fundamental da Casa, mas nem Presidente, que seria melhor a observação do Regimento Inte~

cesse qualquer impedimento de uma transmissão de propriedad~

sem essa certidão negativa, mas parece-me que, no nosso Cõdi

go Civil, ou n~s leis do Pai?, para transmissão de propried~

de, não se impõe a audiência previa da FUNAI para o forneci

mento de certidão negativa. O que não pode, Sr. Presidente,

evidentemente, e um projeto de coloniza~ão, pelo que bem en

tendi, ou, então, um financiamento, de entidades bancarias o

ficiais ou não, realizar-se, sem que esses õrgãos exijam que

por isso deixei eu, no interesse do debate, porque, tambem,

não sou um expert na materia, de socorrer-me de quem me par~

ce sê-lo, e, S. Sa. acaba de confirmar a minha tese. r uma

ilegalidade registrada, e eu não tenho capacidade para defi

nir essa ilegali·dade. r sã isso, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO CANTíDIO SAMPAIO - Mas e exat~

mente ai, Sr. Presidente, onde nós devemos colocar a questão.

O nobre advogado deu a sua opinião, que foi, imediatamente ,

entendida como uma ilegalidade, embora eu não tenha entendi

do assim. Mas, de certa maneira, ela vai ficar nos nossos A

D SR. DEPUTADO CANTíDIO SAMPAIO - Entao, peço

certidão negativa, nem lhe fornecendo, no entanto estã admi-

a

emno. O depoente fala. Ele pode, isso jã e um precedente

... porquanto, convivendo com a empresa e sabendo-a sem

perdão a V. Exa., porque entendi, exatamente, o contrario.V.

Exa. afirmou que falta hã, que e da FUNAI ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santil1i Sobrinhor

O SR. PRESIDENTE (Depuàdo Santi11i Sobrinho

A Presidência primeiro esclarece ao nobre Deputado Cantidio

Sampaio, que não se antecipou, dizendo ilegal o procedimento

da empresa. Apenas disse que esse fato ficou muito c1aro,"qre

se falta houve ou ha e da FUNAI~ .••

outras Comissões de Inquerito, trazer um assessor. Isso sim,

o depoente assessorar-se, para que uma ou outra informação qE

a sua memória não esteja em condições de fornecer, de imedi~

to, seja confirmada pelo seu assessor. Mas, assim, Sr. Presi

dente, sinceramente, a despeito das melhores intenções, que

sei que sempre alimenta o eminente Deputado Israel Dias-No 

vaes, creio que e uma prãti~a que nós deviamos evitar.

estabe1~nais. Ilegalidade seria, Sr. Presidente, se a lei

essa formalidade esteja cumprida. Dai a razão por que eu tindo essas atividades da empresa. Então, se falta hã ou

de outros elementos, dando a sua opinião e influindo nas con

creio que fica sempre um pouco difici1 e confusa a entraua houve tera de ser da FUNAI.

O SR. DEPUTADO CANTíDIO SAMPAIO - Eu peço pe~

Exa., com a sua autoridade de Presidente, jã considerou, f1a

um assunto para exame mais profundo. Creio que o depoente e

grantemente ilegal, a posição do depoente, ou melhor,do gru

po que o depoente representa, por não ter cumprido essa fo~

constitui r

dão a V. Exa., porque eu devo ter entendido mal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santi11i Sobrlnho)

A Presidência quis, com isso, encurtar o debate, porque, ta~

bem, jã acha, suficientemente esclarecida essa questão. Qua~

to ao depoimento, a assessoria do 01'. Tiberio, como assessor

da FUNAI, a Presidência, tambem, esta seguindo a linha ja i~

V.c1usões imediatas que esta Comissão firma. Por exemplo,

ma1idade, quando para mim ainda isso me parece

convocado para dar-nos a sua opinião. Se amanhã, for neces posta, democraticamente, pelo Presidente efetivo, Deputado

teso Agora, o depoente, contrariamente ao que V. Exa. susten

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Permite,

Deputado Cantidio Sam ~io? Para tranqQilidade de V. Exa., o

D~. Tiberio, advogado da FUNAI, já estã convocado para eluci

sario, contrastar a opinião do depoente, podemos convocar o

ilustre advogado da FUNAI, o ilustre representante do CIMI ,

ou qualquer outta autoridade, que possa, tambem, trazer as

suas luzes. E as conclusões a que chegar a Comissão hão que.
ser a sintese de todas essas informações que venham ao conh~

cimento desta Comissão.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Muito gr~

a

OS esclarecimentos da verdade. Mas parece-me, e eu estou com

o Deputado Cantidio Sampaio, que e prudente que se considere

o depoimento, os esclarecimentos do 01'. Tiberio, como ofici~

Israel Dias-Novaes, liberalidade dos debates, para facilitar

que e essa a posição da Presidência a respeito. Continua

palavra com o Deputado Israel Dias-Novaes.

sos, principa1me~te no que concerne a julgamento. De maneira

to, Sr. Presidente, muito grato Sr. depoente. Terminei, Sr .

Presidente.
depoe~• dar questões como essas. Jã esta no rol dos nossos

ta, não veio aqui para dar opinião, mas para apresentar

tos.

fa O SR.PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes

Gostaria de indagar do depoente se tem alguma informação a

O SR. DEPUTADO CANTíDIO SAMPAIO - Certo.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NDVAES - As

prestar, da sua iniciativa, isto e, se, alem do que foi dito

e discutido, gostaria de dizer alguma coisa ã Comissão.

niões, depois, partirão da Comissão, no seu relatório. Agom,

a opinião de S. Sa. interessa menos do que ...

O S~. DEPUTADO CANTíDIO SAMPAIO - Excelencla,
\ '

se o nobre advogado 'vai ser convocado~ eu não vejo por que

jã esteja antecipando o seu futuro depoimento.

Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

Então, dou por encerrad~ os trabalhos, agradecendo aos 51's.

s es são

O SR. DEPOENTE (Enzo Francisco Pisano) - Não,

Deputados a presença e convocando-os para a prõxima

a realizar-se terça-feira prõxima, neste plenario.
PorqueO SR. DEP~TADO ISRAEL DIAS-NOVAES 

foi convocado. Ele foi chamado ã fala.
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20~ REUNI~O REALIZADA EM 25.10.77 10 e O~l'ot","~nro dtHl10n5tradu~ de I~aneira a poderem, por sua

vez, dedicarem q~ase todo o seu tempo parlamentar a esta Co~is

sio e levi-la a'bom termo em tio pouco tempo.

o SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Sr.

Xi11l3~ js 10 hera';:t (J _Sr. ir;inistrc da Saude, Paulo de f\lmeida

Bachdrl2. Depois, 1.:l·ça-feira, o Sr. Costa Cavalcanti, atual

Presidente da Itdipu c antigo Ministro do Interior. Finalme!!.

te> no d1a 10, quint~-t€'ira o Sr. Rangel Reis, f'linistro do

Presidente, podemos dispensar a leitura da Ata, mas eu gost!

ria de ser infol'mado sobre o seguinte: quantos depoimento; ai~

da pri'tendemos tomar, e em que dat~s ?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No-

vaes) - Sr. RelateI', Srs. Deputados, havendo numero regimen 

tal declaro abertos os trabalhos da ZOa. reunião. Ouviremos

hoje o depoimento do Gen. Frederico Augusto Rondam. Consulto

ao plenãrio sobre se acha indispensável a leitura da Ata da

sessão anterior.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Correa) - Sr.

peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes )

- ~eM a palavra o ilustre Deputado Siqueira Campos.

O Sr. DEPUTADO SIQUEIRA CAflPOS - Sr. Presidente,
sobre o assunto que ora abordamos, das próximas reuniões e dos

depoentes que nelas estarão presentes, eu queri~ pedir a V.Exa.

fosse solicitado ao Prefeito Raimundo Bucar, de Tocantfnia, um

Presi~ente, perguntei Justamente sobre isso para que os Srs

Depu1Jdos presentes tomassem conhecimento previa da situação e·

ndo Taltassem â; reuniões em que tomaremos esses depoimentos

que reputamos funaamentais para a conclusão do relatório. Gos

Lória tambem de solicitar a V.Exa. que fize~se constar em Ata

o nosso protesto quanto ãs declarações prestadas pelo nobre D~

putado Airton Soares a um jornal, e que envolvem severas crt

ticas i Comis~ão, crfticas infundadas que não queremos anali 

sar, ou melhor, esmiuçar, porque partem de quem partiram p to

da a Cimara Federal conhece a posição do Deputado Airton Soa 

res. Discutir a entrevista dada por S. Exa. seria promovê- To.

Queremos aqui refutar os termos da entrevista, lançando o nos

so protesto para que conste em Ata, e dizendo que, se realmen

te existem Deputados que não têm freqUencia nesta Comissão S.

Exa. é o primeiro, pois se limita a passar por aqui no fim dos

depoimentos apenas para assinar a folha de presença. Isso é

que eu queria que constasse em Ata - o meu protesto comõ Rela

tor da Comissão.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

- O protesto de V.Exa. constarã em Ata.

O SR, DEPUTADO SIQUEIRA CAI'IPOS - Sr. Presidente,

No

No -

Gen. FREOERICO AUGUSTO RONDON
Coordenador do Curso de Altos Estudos
Amazônicos.

o sr. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) -

O Sr. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias

DEPOENF

Interi Cor.

voes) - \credito qu~,. de memõria, posso responder ao ilustr'e

I~elàtor, C0r! isso prestando contas aos companheiros. A Comi~

são dispõe de tempo escasso. Temos de fazer três excurs õ e s

is regiõe& indtgenas e por·isso nos vimos compri~idos no ho

riria reservado aos depoimentos. LirnitBwo-nos, então,

mais quatlo d2poimentos, alEm do que seri prestado hoje r~

In Il:lstrr [;l!,1. rl'ederico RanJon. Ouviremos, quinta-feira r,:§.

die er.J que falará o Sr. 'Costa Calvalcanti, i tarde, ouvi)'e -

vaes) - Exatamente.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Nes-

se dia haverã dois depoimentos.

D SR. PRESIDENTE (Deputado Isarael Dias No

vaes) - EÁatamente, dois depoimentos, pois nosso tempo ê re

mos~ tamb~m, c Gen. ISMar.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel

almente escasso e 05 15 dias finais de que dispomos

Dias rlo-

serão

depoimento escrito sobre a problemãtica indígena naquele Muni

cfpio, a fim de que dele pudesse o Sr. Relator-Geral tirar su~

sfdlos que, tenno certeza, iriam ajudar muito no oferecimento

de sugestões sobre o assunto de que tratamos. Jã que ê impos

stvel a presença daquele Prefeito aqui, como a de outros Prefei

tos, eu pediria a V.Exa. que lhe fosse enviado ofício, o mais

urgentemente possfvel, para que ele nos mandasse um depoimento

escrito que seria considerado ou não pelo Sr. Relator, dentro

do entendimento do Relator e da Presidência.

destinados ã elaboração dos relatórios. Para pormenorizara

informação solicitada pelo Relator, faremos um roteiro tam

bem CO'lIprimldo das viagens, isto e, viagens juntadas entr'e si,

para que ~ossamos realizar todas. Depois ficaremos com o te~

po livre para elaborar os relatórios. O tempo útil da Comis

são extingue-se no dia 5 de dezemb~o. Mas nós tivemos apenns

dois meses de trabalho, pelos percalços experimentados pela

Comissdo nos três meses iniciais, com cassações de lidel'an

ças, cu~~ulsões polfticas, recesso, etc. Temos, na verdade;

11m tempo útil de doi-s meses, incluidos os 15 dias de elabo

ração dos relatórios. De sorte que aproveito a oportunidade,

inclusiv~. para cumprimentar os membros da Comissão pelo ZI

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes )

- A Secretaria providenciarã o atendimento ao pedido de V.Exa.

Quero salientar, antes de ouvirmos do ilustre Gen. Frederi co

Rondon o seu compromisso oral, a honra que nos causa a presen-

ça, em nossos trabalhos, do LideI' da Minoria,.Deputado Freitas

Nobre, que tem dedicado a esta Comissão um apre.ço especial,aq;Ji

Sempre comparecendo e, com isso, interrompendo os imensos tra

balhos que o ocupam na liderança. Esta Comissão fica sumamente

honrada com a presença de S. Exa.

O SR. RELATOR (Deputado UBAlDO CORRtA) - Eu go~

taria que V. Exa., Sr. Presidente, fizesse minhds as palavras

que acaba de proferir. Agradecemos tambem ao ilustre Deputa do
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Freitas Nobre, Líder do MDB, que foi o primeiro Presidente da ram no melting-pot brasileiro. A falta de dados seguros sob r e

nossa Comissão. o número e a distribuição geogrãfica dos remanescentes indi

~~~rafia na qual foram enfeixadas as teses que, em sucessiva s

pale~tr.)s, foraM apresentadas e debatidas, no turso tios estulls

Poço-lhes que nos colnquemos d~ pe para ouvir o compromisso do

depoElrte.

do para esses debates, como simples estudioso dos problemas br~

sileiros e observador da realidade geogrãfico-social da gran de

os

CUI',P reassistência oficial aos indígenas. Em primeiro lugar,

mente os silvícolas ainda em estado selvagem, mas tambem

genas é um dos aspectos que mais têm concorrido para a incom ~

preensão generalizada que ainda se verifica, em relação ao pr.2.

blema indigena brasileiro. Não procedem as afirmações corren 

tes, no sentido da redução daqueles numeros e ãreas, com o evi

dente intuito, por vezes. de subestimar as responsabilidades ~

grupos evoluídos, em vias de assimilação ã sociedade nacional,

e os indivíduo~ integrados ã mesma sociedade, enquanto sob a

tutela da União. Cumpre, assim, reconhecer que as populações

indígenas remanescentes têm, em todo o País, uma significaçã~

censitãria indiscutivelmente maior que aquela que aparentam os

mais recentes dados oficiais. A capacidade econômica do índia,

como elemento eficiente da exploração de suas florestas, e s tã

naturalmente condicionada pelo 9rau de civilização alcançado,em

cada região. Mas jã teria alca~çado a notoriedade dos fatos co

tidianos, em certas regiões da Amazônia, onde jã se iniciam tM

bos nos misteres da exploraçio extrativa, entrando em francac~

corrência comercial, nos portos freqUentados pelo~ regatões.I~

põe-se um novo conceito do silvicola brasileiro, conceito mais

consentãneo com a evolução cultural resultante do tumulto des

ses quatro séculos de contatos com a civilização ocidental:gtE.!

reiro valoroso, na defesa imperterrita de suas terras e de sua

dar ã Lei Magna, em seus dispositivos que tornam imperiosa ~

quela assistência, o sentido lato que por sua natureza sugere,

isto e, considerando amparados por aqueles dispositivos Dão so

servação d" tl';UO, i\ proteção ao índio em seu próprio habi tat

e u~ estatuto especial de amparo e proteção. Em face do disp~

sitivo constituclonal que define o problema indigena, no sen

tido da incorporação dos silvícolas ã comunhão nacional, não

se poderia, na legislação ordinãria, subestimar a capacida de

das populações indígenas para o progresso e a assimilação da

cultura, ou relegar a segundo plano a Integração Nacional, p~

10 enquisti\~ento dos remanescentes tribais, em parques natu 

rais, ou pelo excesso de zelo pela preservação dos valores c~

turais, tradições, usos e costumes indígenas, a que são leva

dos certos antropõlogos, por falta de um cunhecimento mais ob

liberdade, e agricultor eficiente; guerreiro e agricultor suci

ãvel, propenso ã civilização, acessível ã catequese. O direi to

dos índios às terras onde vivem teve sPlllnre amparo em copiosa l~

gislação, desde os tempos coloniais. No entanto, o Imperio, em

1822, veio encontra~ índios reduzidos ã escravidão e esbulhados

de suas terl·as. A República, de início, encarou com indiferença

o problema indígena outorgando aos Estados sua solução; enqlooa~

do, com as terras devolutas. atribuídas aos Estados, 'as terras
legitimlmãllli1nm ocupaaas pe lOS s11 vícol as. Vazado oos moldes da

poHtica rerublicana, o Regulamento do Serviço de Proteção aos

fodiOS, crIado em 1910, restringe-se a uma assisténcia prote~

ra, inte;r~mente leiga, deixando ã iniciativa privada a cate

quese e estabelecendo, pela ~rimeira vez, como princípios fun

uamet>tais dd organização de assistência aos silvicolas, a pr~

dos

co-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes) 

Então tem a palavra V. Exa.

O SR. DEPOENTE (Frederico Augusto Rondon)- Sr.

Presidente, e honra desvanecedora poder participar dos debates

da Comissão Parlamentar de Inquerito, destinada a apurar denun

ciãs relativas ã invasão de reservas indigenas e avaliar o sis

tema de medidas desenvolvidas no sentido de resguardar a fixa

ção dos grupos indígenas nos respectivos habitats, aspectos ~

gudos na política indigenista na conjuntura amazõnica. Convoc~

nhccidas n~ cQnseq~ências,poderemoswais seguramente chegar ao

do,líni o dos f' rob 1Eras sus ci ta dos • Recordando as referi das te

<;os em brevo leitura, que, data vênia, a seguir serã feita, de

~L:a síntese fi:lal t e~r'Qro assim contribuir para o melhor apro-

o SR. DEPUTADO FREITAS NOBRE - Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)-

amdz5nlcos, .ob os a~spíclos do Clube de Enqenharla, da Asso

ciacio dos Diplomados da Escola Superior de Guerra"e do Insti

tuto de Colorização r/"cional. r da preferência ao campo dovt,.;

ni,rio nl contribuição aos debates iniciados em tão alto nível,

certo de ~~C assim contribuo para o melhor conheci~ento das

O SR. DEPOENTE (Frederico Augusto Rondon)- Faço,

sob palavra de honra,a promessa de dizer a verdade do que sou

ber e we for perguntado.

O SR. PRf.SIDENTf. (Deputado Isarel DidS Novaes)~

Consulto o Gen. Frederico Rondon sobre se trouxe para esta Co 

missão uma exposição escrita e se se dispõe a lê-la.

O SR. DEPOENTE (Frederico Augusto Rondon)- Seria

uma leitura muito longa, de uma hora e meia, o trabalho de ex

posição.

região, afastado das esferas administrativas, onde poderia' m~

lhor capacitar-me para os referidos de~ates, limitados os co 

nheLimentos da materia aos informes da imprElnsa diãria e pElriõ

dica, venho trazer, para este encontro com a douta Comissão,mo-

veltamento do tempo disponível. A crescente miscigenação

silvícolas - fato auspicioso que transparece nos informes

lhidos sobre a Etnoprafia Brasilei~a - tornando de algum modo

ocioso e, dentro de pouco te~po, inj~stificivel ao senso pra

tico, uma classificaçio em trIbos, grupos e subgrupos ,dentro dffi

grandes troncos gel'alnente aceitos (classificação o~ que ain

da se perdom e desentendem os ~es tres) 1eva-nos a admi ti I' que

ê dl?gado o fi,omento de se considerar, slnplesmente, o índio "r~

si~eiro, filC'? ao o~jelivo da Integração Nacional, como há tanto

terpo admitimos, en relação is outras raças e etnias que e~tra
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munidade indígena. IV - Cooperaçio dos elementos religioso

militar, na assistência médico-social, educação e instrução.c~

tequese cristã~, formação militar e manutenção da ordem nas co

munidades indíganas. V • Estrutura sôcio-econõmica das comuni

dades indígenas, pela implantação de cooperativas mistas, para

a assistência social, produção, industriallZação e comércio, e

admissão de e~presas de economia mista, nas Reservas Indígenas,

jetivo da vida selvagem e por apreciàções subjetivas da psic~

10gia indígena, Entre as qualidades do índio brasileiro, "~si

na1amos, como preciosos e1~mentos que devem ser aproveitados,

para abreviar sua integração na sociedade nacional, o misti 

cismo, o espírito militar e a capacidade econômica manifesta

da pela vocação agrícola, Na p1aniflcação da Reserva Indigena,

deveriam ter posições definidas, por seus encargos preclpuose

missionãrio, o militar e o aorônomo. Da conjugação de seus es para a exploração de riquezas naturais e desenvolvimento das

forços na assisténtia médico-social, educação e economia da atividades agrícolas, com a participação da FUN41. VI - Implp!

cOI".unijades lndí~'eaus e aos índios. individual~ente, como tu

telados da IJnião,i'tê sua incorporação ã sociedade naciona1.VIlI

- Estínulo as explorações geogrãficas e pesquisas etnológicas,

para o :nelhor Con1teci;-ento das tribos indígenas e dos sertões

res egressos das Reservas Indígenas da mosma Microrregião, em

convivência com trabalhadores nacionais rligrantes, VlI - Cons~

lidação das diEposições legais vlgelltes sob:-e os direitos e d!

1eres do bras i loi 1'0, no que se referl"m aos índi os. e seu aj'~s-_

tamcnto ao obJE'tivo da Inteqração f/acional, pela discriM1oa-

çio de encar~os da ~nião (atravês da Fundação Nacional do Tn

agri cul j o·co~unidade indígena, dependerã o bom êxito do e~preendimento.

Preocupados com o problema inJígera, vimos, desde logo, e~ v!

sita recente aos Batalhôes de Engenharia de Construção, na I\m1

zônia Brasileira, a possibilidade de uma nova experiéncia da

solução militar, atribuindo àquelas Unidades a assistência aoo

silvícolas, em suas ãreas de ação (bem como ãs Unidades de

Fronteiras e organizações da Força Aérea Brasileira e da Mari

nna de Guerra, nas respecti vas ãreas). A vo1ta do Servi ço de

Proteção aos 'índios (atual FUNAI) ao Ministério do Exército 

(sob cujos auspícios rasceu, em 1910) seria solução a consid~

rar, em vista da insatisfação criada pelo desempenho da FUNAI

nos respectivos ~isteres. A Missão Sa1esiana do Sangradouro,

tação do Núcleos Nacionais, para a localização de

dio), dos Estados e Municípios, naassisténcia e proteçilo as

em Mato Crosso, prestando assistência ãque1as centenas, se ainda iwpirvios, visando ao desenvolvimento planificado e i

não milhar, de índios xovantes;.acolhendo em seu colégio indi

genas em idade escolar; distribuindo-lhes roupas, agasalhos e

alimentos, bem como aos demdis; concorrendo para a desejada s~

renidade dos chefes indígenas revoltados pelo esbulho de suas

terras ao norte e recentes assaltos de bandolei ros a suas al

deias e ao seu refúgio Missionãrio, faz jus ao reconhecimento

nacional. Cumpre levar àqueles Missipnários, não somente o co!!.

forto moral do reconh~cimento da obra benemérita que realizam,

implantando a fê e a brasilidade nos sertões, como também o

ocupação humana das rli croregl ões ,com a caracteri zação de novas

Reservas Indígenas, exploração e colonização.IX-Caracterização

da linha divisória internaciona1,nacionalização, pelo povoame.!l.

to da faixa de fronteiras da A~azônia Brasileira, pela imp1~

tação de Núcleos Nacionais, para a aglutinação das popu1a

çôes indígenas fronteiriças e seu reforço com trabalhadores na

cionais migrantes. 110 Momento crucial em que a Nação Brasilei

ra tinha a considerar o grave dilema de conhecer, para ocupar

e desenvolver a Amazônia Brasileira ou, talvez, perdê-la pe~

apoio material que 1bes reforce, oportunamente, o reduzido ca

beda1, permitindo-lhes toda eficiéncla, na tngente tar~fa

que se dedicam. As Forças Armadas, representadas por suas or

ganizações de sertão, aliadas às Missões Religiosas, com sua

pela aplicdçâo compulsória de um novo status, em gestação nos

organismos internacionais, para os chamados "espaços vazios do

mundo"; concentrar, na Grande Região, para sua integração de

fiai tlva, os recursos técnicos, econô)"i cos e bumanos el'l imedivocação de humanidade e eficiência, nos misteres de saúde e

conquista sub-reptícia ou ostensiva de alguma potência, ou

mumdo", ou assisti r ã sua transformação num grande e ri co paTs

sob mandato internacional, no qual seríamos, em futuro prõ

ximo, minoria irredenta,as ~edidas preventiva~ do Governo Fe

deral,no sentido da integração da Amazônia Brasileira,pe1a 0

CUPa~5D para o desenvolvimento, segundo planos nacionais,tra!

qUilizam a Nação, significando, para todos os brasileiros, uma

convocação para o esforço comum, na intransigente defesa da in

grande mutirão do Amazônia, não poderia ficar maginà1izado,juE,

tamente, o 'fndio, o "primãrio e natural senhor da terra",o guia

espont~npo. o trphalhdor, o canoeiro insuperãve1 qre nunca fa1

tou aos anteriores moviMentos ploneiros,desde as priMeiras jor

nadas da conquista do continente. Os aspectos sociais e huma

nos do problema Indígeno brasileiro, dolorosos por vezes, como

sofrimento do silvícola, dão ao mesmo proble~a um carãter de

urgência que não Mais se poderia sofismar. Neste sentido im-

educaçio, poderiam, sem grandes alterações de seus programffi~

trabalho, constitbir o estímulo e apoio de que está carecendo,

segundo parec~, a Fundaçilo Nacional do índio, a fim de Que as
ta organização dê o desejado desempenho i ~ua grande missão,no

Plano de Integração Nacional e Desenvolvimento da Amazônia Br~

silei ra. Em síntese. consideramos, como pontos essenciais de

uma política indigenis.a, no quadro da atud1idade brasileira:

I - Caracteriz~ção da Reserva Indígena, como terras incorpora

das ao domrnio da União, onde uma comunidade indíg.. na exerce do

mínio útil, pela exploração econômica, segundo o grau de cultu

ra alcançado, seja pela posse im&morial. seja por concessão do

Estado. 11 - Preservação da tribo, como a grande família in

dígena, paradigma de organização sócio-econômica a fortalecer e

aperfeiçoar. 111 - Integração progressiva do índio na comunhão

nacional, pela educação moral e cívica, instrução e formag;o pr.e

fissional que o habilite como agricultor ou operirio rural, em

conviv~ncia com brasileiros brancos ou mestiçoo admitidos na co

ata disponibilidade, realizando seu destino de "celeiro

tegrid3de nacional. Nessa convocação dos brasileiros para

do

o
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por-se-ia a necessãria reestruturação da Fundação Nacional do

rndio, em vista da: novas linhas de ação sôcio-econômicas,como

ôrgão responsãvel rela integração do índio na comunhão nacio

nal. Este objetivo nacional repele, evidentemente, a idéia de

transformação das Reservas Indígenas em parques nacionais. A

etnologia, a antropologia e ciências afins não poderiam, evid~

temente, erigir-se em entraves ao progresso e ã civilização

ainda menos face ao objetivo da Integração Nacional. Etnôlogos,

antropólogos e sociôlogos deveriam proceder como os geôgrafos,

acompanhando a evolução inexorãvel dos povos indígenas,em sua

evidente, jamais desmentida, vocação de progresso ebrasilidade.

o Relatõrio e, se houver qualquer duvida, eu entrarei em con

tato com o depoente para que seja dirimida posteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

- Tem 11 palavra, como primeiro inscrito, para inquirir o ilu!

tre depoente, o Deputado João Pedro de Carvalho Neto, ilustre

Vice-Relator desta Comissão.

o SR. DEPUTADO JOÃO PEDRO - Sr. Presidente,Sr.

Gen. Frederico Augusto Rondon, ouvi a leitura do resumo do seu

valioso trabalho e gostaria, apenas a título de esclarecimen

to, que V. Exa., para complementar seu valioso depoimento,de~

crevesse alguma experiência pessoal, sua, junto a tribos indí

seus direitos. E' o homem de "antes morrer que matar". Os bra-

qut! ora nos visita,lenhrando a sua extensa carreira militar,cheia
de comandos, as funções técnicas, as atividades culturais, S2

gu1~s maiores. Não hi compatrício nosso que não se tenha deti

do no estudo dessa vida de perman~nte e incansãve) heroís mo

Marechal Rondon. Esta convocação de S. Exa., convêm recordar,

significa também uma homenagem da Comissão ã memôria de seu

primo, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Este foi,
de

porque

ções ~sportivas naqueles rios, em suas canoinhas. Depois

gena do Àlpes, qu~ me mereceu toda atenção; primeiro,

~o anos, voltei a visitar a mesma Missão e encontrei uma novi

dade: seminaristas ind{genas. Eles ji tim seminaristas indlg!

nas. Hi dois anos, falaram-me em 130 professoras ind'genas n!

meadas pelo Estado para escolas isoladas em que elas têm alu

nos brancos e levam uma grande vantagem sobre as professo r as

brancas que fossem lã, porque elas falam a língua do índio,do

meninos. E, nas suas explicações, ao mesmo tempo lhes tranSM2

te conhecimentos novos da língua nacional e das ciências. As

O SR. DEPOENTE ( Gen. Frederico Augusto Rondon)

- Srs. Deputados, com as tribos indígenas a que me refiro, fui

demarcador de fronteiras com a Colômbia, tendo' passado três

anos especialmente em cont~to com os Tucanos. E' uma Nação Irdí

genas no Brasil.

gesimo ano de existência desse trijba1ho. Neles eu vi a facili

dade com queos índios são incorporados ã civilização atrav[sdl

catequese. Eles atraem, de fato, as tribos indígenas, as pop~

laçõcs junto is quais eles se estabelecem, com seus metodm ca

rinhosos de catequese, de festas, procissões, de musica, tão

do agrado dos índios, e os acompanham em excursões esportivas,

tanto na pesca e na caça como na simples navegação em competl

oficinas da Missão Salesiana são os unicos recursos que o vi"

jante e o negociante, o demarcador inclusive, encontram naqu!

la região. Estão ã disposição do publico, sempre prontas para

prestar o socorro tão noecessário naquel es sertões. Em faci' das

de oito E~t~~~!ccirlunto~ pole'ares que estio entrando no scx~

tive nela os colaboradores do meu trabalho, cerca de 6D índios

q~e fizeram p~rte da minha turma de demarcação, c a eles devo

o bD~ ~xito de,ses trabBlho,. - Nio somente como trabalha~ores

braçais, mas ainda comu conhecedores da região, daqueles rios

e igarapes que eu também perlustrava com responsabilidade de

daMarcador. Pude ver a obra mlssioniria dos Salesianos nessa

mpsn~ Naçio, A Prelazia do Rio Negro merece particular aten

ção por parte de n05SOS legisladores. Trata-se de um conjunto

e

em

or-

os

Sr.

Fuo

o SR. RElATúR (Deputado Ubaldo Corrêa) -

não só no trabalho indigenista, mas tambem na orientação,

Medalha do Pacificador, a Medalha do Mirito Santos Dumont

na verdade, o primeiro brasileiro a descobrir o índio e

sileiros têm, na figura do Marechal Rondon, um dos seus

cio Tituldr da Sociedade Brasileira de Geografia; Sõcio

geral, dada ã própria existência. De sorte que no instante em

que recebemos o Geu. Frederico Rondon para prestar depoimento,

não pode nos deixar dr associar a sua personalidade ã persona

lidade do grônde brasileiro, seu primo, !'arechal Cândido Ila

riano da Srilva Rondon. Indago ao Sr. Relator se deseja inte,'

rogar o Depoente.

dador do Instituto de Geografia e Histôria Militar do Brasil;

Sôcio Fundador e atual Presidente do Instituto de Colonização

Nacional (Insti tuto Rondon); Membro do Institutto Histórico fi

Mato Grosso, da Associação dos Diplomados da Escola Superior

de Guerra e da Academia Mato-grossense de Letras, Coordenador

do Curso de Altos Estudos Amazônicos (Clube de Engenharia). O

Gepera1 tem numerosas obras publicadas, todas elas abordando o

problema indigenista. Os seus relatos de viagens "Pelos Ser

tões e Fronteiras do Brasil", "O Brasil Amazônico", este ul

timo inédito, demonstram as tendências do seu e,plrito. O Ge

neral é largamente condecorado, tendo recebido, obviamente, a

o SR. PRESIDENTE (Deputado 'Israel Dias 11ovaes)

fieus cumprimentos ao Gen. Frederico Rondon pela apresent~ção

que f.ez das conclusões do seu alentado trabalho, que exiDir~

desta Comissão uma anãlise mais pormenorizada. Antes de dar a

palavra ao Sr. Relator, eu queria salientar a personalida d P.

deira cl,nha dQ oi~? até Cachoeira, tor.:ando rios brasileiros c.Q,

se pr(lolena da frontei )"a, o Gualpes e UIII setor mui to intp-re~

sante. Te~o5 limites cu~ ~ fL15mbia, fixados pelo Tretado de

colombianos instalassem a sua verda-

Presidente, ~s conclu5~es lidas pelo ilustre depoente refle

tem o ~ue ele expôe no Relat6rio que foi entregue a todos n~~

con tel'L'J J6 pãgi nas. Seri a realmente o tempo insufi ciente Pi\.

ra f.7pr "l~u~. in1apaçio a respeito disso. Entio, como Reld

tor, ja que consta aqui o endereço do il~s~re General, eu go~

taria de, no no~ento, nia indagar absolutamente nada. Vou ler

1907, em que nõs recuamos, falamos em uti possidetis, em

• se baseiam sempre nossos tratados, mas lã cedemos por amor

con~õrdi1. para quo os

que

ã



Junho de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio I) - Suplemento Sábado 17 275

O SR. DEPOENTE IGen. Frederico Augusto Rondon)-

ta da Fundação do Indio com a obra missionãria, com as forma 

ções militares. Naturalmente eles não discutiram. Não chegou a

se verificar o problema. Mas as organizações militares não es

tão incumbidas de qualquer tarefa a respeito de índios. Do po,!!.

to de vista administrativo 1nterqo, vejo essa descentralizaçilo

atraves de cooperat,ivas. Cada comunidade indigena integraaa ne!,

se grande plano de ação federal deveria constituir uma entida

de admi ni s tra ti va autônoma' para geri r os interesses daquel a c!:

munidade, sob os auspícios da FUNAI., Mas tenho a impressão,p~

10 noticiário e pelas declarações da prôprla FUMAI, que ela

ter m~ios para resolver o problema que lhe foi apresentado. E!

sa centralização dos problemas do índio numa instituição como

a ~undaçi~ N.cional do Indio parece que nio tem dado bons re

sultados, com todas as centralizações administrativas. Não di

go que se tenha de mudar o Estatuto do Indio por esse mot i vo.

Mas a legislação adjetiva, os reguiam,entos' da Fundação e que

poderiam ser mais adequados a essa descentralização. Vejo-a de

duas maneiras: primeiro, pela delegação' de poderes a esses ór

gaos idôneos, organizações idôneas, como as Forças Armadas,mi~

sóes religiosas,. nas suas áreas. Mas, a Fundação prima exai:a 

mente por esse antagonismo com as missões religiosas, por exem

pIo. Em vez de somarem esforços, dividirem tarefas, ela como

que se enciúma do zelo dos missionarios por certos grupos in

dígenas, que, por lei, são considerados seus tutelados. De mo

não

ju~do que um esforço no sentido da conciliação necessaria e

centraliza. De fato esta tirando pinho no Parana, .está fazendo

isso ou aquilo.em todo o Pais. r a mesma FUNAI que pretende fa

zer tudo em todo o territõrio nacional. De modo que está ai

a deficiência e as surpresas que, às vezes, geram'os choquesde

interesse, que são inesperados em certas áreas ,com os pioneiros,

por exemplo. Tenho a impressão de que a respeito das reser v a s

indígenas tambem deveria haver uma reconsideração de ãreas.C~o

que a FUNAI tem-se baseado no lado histórico, do aspecto his

tórico dessas areas, quando deveria haver uma revisão, de modo

que o indio tivessp de fato posse da~ terras que ocupa e não

das que não ocupa, ou' que por tradição seriam deles. Neste ca

so, tQdo o Brasil seria dos indios. r um ponto importante que

deve ser esclar~o. As reservas indígenas dão esse trabalho,

provocam, geram incidente~, davido ao excesso de ãreas. Não te

nho notíci~ de que nenhum grupo pioneirb tenha expulsado in

dias de suas terràs. Eles ocupam terras desocupadas que, teorl

camente, pertencem às reservas indígenas, ou legalmente, por

que hã decretos definindo essas reservas, incluindo tais areas

despovoadas, a pretexto de que os índi os são caçadores e pr~

cisam de maior area. Mas hã uma contradição nas declarações da

FUNAI a esse respeito: e que sempre que eles abordam o assunto

e dizem que as populações indígenas se extinguindo e as reser

vas indígenas crescendo. r uma contradição que precisa ser es

clarecida. O Parque do Xing~ foi extinto expressamente pela lei

que criou a FUNOAÇA~ NACION~l DO INOIO. Mas continua a ser men

,A prôpria FUNAI confessa todo dia, nas suas declarações,

o SR. DEPUTADO JOÃO PEDRO - Gostaria de fazer

outra indagação. l pagina 34 do depoimento, neste resumo, V.

Exa. diz o seguinte: ·Sugere uma nova experiência de soluçã o

militar, atribuindo aos batalhões de engenharia d! çonstr,ução

n,a Amazônia a a,ssistênda aos silvícolas". r uma sugestão fei

ta por V. Exa. i pig. 34. Indagaria se, sobre a atuaçio da

FUNAI, atualmente, teria V. Exa. alguma coisa a dizer a res~i

,to?

mo li.i[e~, gerando insatisfação e certa agitação nas popula 

ç5es indigenBs durante a demarcação de que fui testemunha.Tudo

isso é muito interessante e perduram os problemas criados por

essa situação de fronteira nova dentro de territórios tradlci~

nalmente brasileil'os. São esses indios, mal conhecidos de nós,

da Nação brasiJeira, que de fato representam, .na defesa intra,!!.

sigente desses direitos tradicionais, que a Nação, através dos

dirigentes, cedeu aos vizinhos. A Nação Tucano e esse conjunto

de lS tribos que falam a mesma lingua. Dai a ideia de uma Na

ção Tucano, que ficou bipartida, ou melhor, uma parte permane

ceu em território colombiano, c9nsiderandn-se brasileira. De

modo que de fato hã um irredentismo latente naquela area que

nós devíamos acompanhar, especialmente com os nossos órgãos n!i

litares de fronteira e os órgãos especiais da diplomacia. Não

e fato desprezivel esse estado de coisas que constatei na êp~

ca, ha 40 anos, e, que pelas noticias que tenho, se agrava,p~

la imprecisão da fronteira, porque nossas demarcações são su

marias. A fronteira da Colombia, por exemplo, numa extensão re
1644 quilometros, tem, creio, seis ou oito marcos. Basta dizer

que a linha Vapores-Tabatinga, de 300 quilometros, tem marcos

no Solimóes, no sã; e no Japurã. Dai por diante vamos encon 

trar marcos no Papuri, no Gualpés, no Querari. São bolsões que

se ,ão formando indefinidos de brasileiros, de populações que

n~o S"~0m ,e são brasileiras ou colombianas. Mas o Governo c~

lor.rblano tomou multo a sério esse problema e 'na epoca em que

estive por lã, ha 40 anos, o Exercito colombiano tinha 8 co

ron~is, tres na fronteira do Brasil, com função de intenden

te, que correspo~de âo nosso Governador de Território Federal.

A~redito qUê com a atenção desenvolvida pelo Exercito, eleva~'

do as suas tradicionais guarnições de fronteira abandonadas,

sob o comando de Sargentos, quando estive por lã, hoje são vi

las militares. Hã um Comando da Amazõnia. Ha um Comando de Se

tor em Tabatinga, uma vila militar. Há unidades dO valor de

batalha0, de companhia. Mas o problema permanece. Isso quanto

ã nacionalização da faixa ~ fronteira, porque mesmo ã sombra

dessas guarnições, as populações sê ~trelaçam. A india, a c~

bocla brasileira, atravessa a fronteira para ~er o seu filho

em territõrio colombiano, porque o hospital c mais próximo.Do

nosso lado, não existe. E nasce um colombiano nato, que ela

traz para o Brasil, ignorando esse fato. De modo que, passa 

dos esses,40 anos, a população dessa faixa de fronteira e in

definida. E nós vamos, dentro de algum tempo, ser forçados a

considerar este fato de dupla nacionalidade, de toda uma pop~

laÇa0 que supúnhamos brasileira. Creio que me estendi na rei

pos ta.
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cionado em documentos oficiais. Compreendo esse fato assim: e~

ta li a denominação de uma reserva indlgcna. Pode chamar-s·~ Pd!:

que do Xingu, não tem importilncia. I~as o Parque do Xingu, COllO

entidade JurTdica, não djve ter existencia legal. "as,uma vez

feita essa revisão, vamos lã que se mantenha o direito dos ín

dios às suas terras, ãs terras das suas reservas, como tais

são defininas nos decretos governamentais. Mas, neste caso, te

mos que encontrar uma conciliação para esses interesses dos p!

oueiros, das frentes pioneiras, que têm o direito. r necessãrio

crescer, progredi~, ocupar os espaços vazios e os direitos dos

índios. Essa conciliação serã de ordem administrativa, fixando

melhor as reservas indígenas e organizando-as, porque outra coj

sa que existe, no terreno mesmo, é que não se encontram limites

para as rese-l'vas ifldígenas. Ninguém sabe onde começam e onde,

acabam as reservas indígenas. Quando elas deveriam ser organi

zadas como nucleos agr;colas, como colônias, com administração

de ãreas que correspondessem às populações agrlcolas que as

ocupam. Mas hã uma conciliação também de ordem afetiva. ~ pre

ciso que a linguagem da FUNAI para com a obra missionãria e os

pioneiros mude de acordo com a responsabilidade desse orgão na

ordem nacional, como ôrgão federal que é, no sentido da conci

liação. Vemos sempre projetos, tensões de expulsão, de restri

ção: so compreedem a defesa do índio em detrimento desses di

reitos de outros brasileiros à terra. são os pontos nevrãlgicffi

que vejo nesse problema do índio, do ponto de vista administra

tivo, que eu constrangidamente abordo, porque, como disse, não

tenho acesso às esferas administrativas. Mas, como depoente e

como brasileiro, tomo conhecimento desses fatos que eles mesmos

publicam em seus relatôriot, em suas declarações i imprensa,q~

são freqUentes. E vejo a necessidade de um movimento de conci 

líação de interesses de brasileiros, indígenas e alienígenas,
trabalhadores sertanejos e trabalhadores migrantes. Veja a

oriqem desse desencontro, desses desentendimentos, no fato de

haver 2,3 ou 4 entidades incumbidas das mesmas atribuições si

milares nas mesmas ireas: FUNAI, INCRA e certos órgãos rodoviã

rios,cada um na sua esfera de ação, sem se entenderem, sem s~

marem os esforços, operando na mesma ãrea. O INCRA, por exem 

plo> ~onsidera incorporadas ao seu patrimônio as faixas de

fronteiras laterais das grandes rodovias, numa largura, creio,

de 100 km. Mas não toma conhecimento das reservas indígenas que

por acaso estejam lã. Que, pela letra da Lei Magna, onde hou

ver comunidade indrgena, deve haver reserva indígena. Mesmo~e

não tenha sido criada ou declarada por um ato oficial, ela de

ve existir. Há o pressuposto de que as comunidades indrgenas têm

direito ãs suas terras. Logo, hã reservas indígenas onde hou

ver tribos indlgenas. E essa existência de tribos de comunid~

des indígenas nessas faixas de 100 km ê notória, i evidente.

Não é preciso nenhum esforço de investigação para saber que

nesses rios e nesses eixos rodOviários há rndios. Não houve,

até agora, esse esforço, essa orientação para esclarecim e nto

ou para se preservar nessas áreas cedidas ã colonização do

INCRA as reservas indígenas. Oe modo que as concessões do

INCRA chocam-se com esses direitos dos índios. De fato, o IN

CRA, uma vez provocados esses choques, desaparece, porque daí

por diante só se fala nos posseiros das empresas concessjonã

rias. Temos de ven~er essa bruma de incerteza para chegar ao

âmago do problema.

O SR. DEPUTADO JOAO PEDRO - Pelo que eu pude~

tpoder, então , V. Exa. acha que a FUMaI nio tom encontrado a

conciliação entre ind1genas e interesses outros de pioneiros.

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

- Tenho esta impressão.

O SR. DEPUTAOO JO~O PEDRO - E também que exis

tem conflitos entre FU~IAI, INCRA, DNER etc.? t: isso

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

-Os conflitos ficam na camada inferior, ficam entre índios e

posseiros ou entre índios e empresas concessionãrias,porque ~

ses órgãos provocam o atrito, mas desaparecem, afastam-se. A

credito que o INCRA não se considere responsável, mas esses ~

tri tos decorrem das con cess ões fei tas, dos proje tos aprova dos.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Sr. Presidente, e~

tou muito grato. Muito grato a V. Exa., Gen. Frederico Ron

don.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

- Cumprimento nosso Vice-Relator, Deputado João Pedro de Ca!

valho Neto, pela acuidade da indagação~ Tem a palavra o se

guinte orador inscrito, o ilustre Deputado Santilli Sobrinho.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Sr. Gen.Fr~

derico Rondon, em seu livro "Pelo Brasil Central", na página

121, V. Exa., imaginando como deveri a ser a educação dos ín

dios, diz: "Os meninos em idade eS'colar seriam instruídos mi

litarmente, dentro de umà organização especial em que, sob

assistência do Exército e dos educadores, se desenvolveriam ~

sica e moralmente": Não acha V. Exa. que essa medida viria r!

for~ar as tendências bélicas dos índios, com grande perigo P!

ra a população envolvente?

O SR. DEPOENTE (Gen. Frectrico Augusto Rondon)

Penso que temos de conformar-nos com o e~pírito militar que a

pl'õpria Constituição considera inato ou neces.sário em cada br!

sileiro: "Todos os brasilei ros são responsáveis pela defesa n!

cional, pela segurança nacional". De modo que esse estimulo do

esplrito militar no menino é tradicional, não somente no Bra 

s.1, como nas Ilações civilizadas. A Inglaterra, por ocasião do

reinado da Rainha Vitoria, sentiu a necessidade de um poder na

val e procurou despertar essa vocação nos meninos, vestindo-os

de marinheiros. No nosso tempo de meninos; vimos ainda essa m~

da de fardar de marinheiros os meninos. Claro que não se vai

fardar de soldados os índios, mas o índio jã é um soldado nato.

r questão apenas de um modo mais atraente de chamá-los ã civi

lização. Um dos modos é esse, o da militarização. Os tambores,

.a~ cornetas, as músicas, as marchas, as formaturas, as bandei

ras são estímulos empolgantes para o índio, como para todo me

nino civilizado, mas especialmente para o índio, que já viveM

sua vida tribal com esses aparatos. Eles têm, de fato, guerrel

ros, comandos, chefias e atê enfeites bêlicos e armas. Assim,
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da ess~ esláuo ,:~ LuíSilS: tdbos desavindas, fazenc>" guen'as,e

o SR. OEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Mas não acha

guias pareeis, estes se exoneraram, acharam que ali terminava

s~u territõrio.e começava o territõrlo dos Nhambiquaras. Foi a

transpôs o Juruena e consentiu em acompanhar a comissão ate o

Madeira. De maneira que hi territórios definidos, há sançõesc~

tra es~a invasão de territór.ios. Hã caça, hã pesca e hã motivm

econÔmicos tambem para essa definição. Esses encontros são ver

dadeil"OS cOl'1hatcs. A Missão Salesiana do rio Negro encontroual!!.

para

sim, para com dqueles que vêm prejudicar o seu interesse, o

seu~, a sua caça, a sua pesca E! tomar as suas terras, t

neste sentido que me refiro, que a motivação não é a mesma. O

espírito belicoso dele é no sentido de defesa dos seus interes

ses, da sua vida, da sua subsistência. t neste sentido que te

ntJ a inprassio de que ele &violentado, e talvez até vítima~a

mi-fe de nôs brancos, que os iludimos com fardas, com botões re

luzentes e tal, com isso até induzindo-o, estimulando-o a lu

gente dos soldados - isso e narrado pelo Mal. Rondon em suas m~

mõrias - e esse contingente tinha uma vida militar e se fardava

tambim. A respeito disso, a Comissão Rondon chegou a fazer ma

jor da Guarda Nacional aquele guia Pareci que atravessou o Jur~

ena e foi até o Madeira, de lã regressou ao Rio, acompanhando a

Comissão Rondon, e foi apresentado ao Presidente Nilo Peçanha

Ele se considerava major, porque esse título os soldados davam

ao chefe militar e ele se considerava igual ao major. Então,exf

giu o tratamento de major. Os soldados deram o título por brin

cadeira, todos acharam graça e ficou sendo ele o Major Libãnio,

o guia Pareci do Major Rondon. O President~ Nilo Peçanha resol

veu dar-lhe uma patente de Major da Guarda Nacional. Libãnio,d~

de então, nunca mais andou sem o uniforme. A Comissio Rondon,t~

dos os a~os, tinha de mandar para o Major Libãnio seus unifor 

mes caqui. Theodore Roosevelt menciona esse fato. Quando pas-

sou pela aldeia do Major Libinio, ele escreveu no seu diário:

'0 Major Libinio, iwpo~ente no seu uniforme da Guarda Nacional,

almoçou com os coronéis e se portou com toda a correção". Está

lã no diário do Presidente Roosevelt. De modo que esse espíri

tr Militar ê caraterístico do índio brasileiro e de todos os

índios, mas principalmente dos nossos. Eles são soldados, sen

tem-se bem na companhia dos soldados, gostam dos uniformes,das

divisas, dos botões dobrados. Os bororos, com o clima de Mato

Grosso, não dispensavam os uniformes garance desse tempo, que

o Exircit~ distribuía aos seus soldados. Eles gostavam do uni

forme, mesmo com todo aquele calor de Mato Grosso. Assim, dese

jo que o nobre Deputado anote estas considerações para retifi

car seu ponto de vista subjetivo da psicologia do índio. O ín

dio e um soldado nato.

tar por questões que não são realmente de primeiro valor

ele.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Fico grato ã

paciência com que V. Exa. procura esclarecer a minha pergunta,

mas confesso que mais se arraigou em mim a força dos meus pr~

prios argumentos. Eu não ignoro que o índio e de índole guerrei

ra. Eu não ignoro que ele tenha disciplina ã sua maneira.A que

eu me referi é que a motivação é diferente, a motivação da de

fesa do que ele sente que e seu, como V. Exa. se referiu, na

sua zona de pesca, de caça e não a divisa de uma fronteira de

países, a defesa contra o estrangeiro. Porque ele sente que o

seu inimigo não é o colombiano, nem o venezuelano, nem o Exér

cito desses países vizinhoS', mas sim o prõprio branco inva-s ar

do seu prôp~io país. De maneira que tenho a impressão de que o

lndio nio sentiria motivação guerreira para com outro país, e,

Pareci

V. Exa. que entre a juveniude, digamos, civilizada e a do ín

dio há muita diferença de objetivos? Não acha V. Exa. que

motivação do índio para a guerra é multo diferente da motiva 

ção de um menino civilizado? Nosso índio é um homem habituado

ã plena llberdade, não sujeito ã disciplina. Então, isso ê for

çã-lo, indo contra sua prõpria índole e com motivações que ele

não vai entender, da defesa nacional, quando ele sõ entende a

defesa do seu reduto, do seu habitat. Eu compreenderia se ele

fossp prpparado rara defender seu habitat, indepen"entemente <bs

objetivos de defesa da Nação. Não acha V. Exa. que é violentar

a índole do índio, sem resultados prãticos para a Nação, prin

cipalmente quando se cogita, em primeiro lugar, da educação,da

integração do índio e não da defesa nacional, no caso, porqua~

to ela estã garantida por outros meio~. O índio pouco viria ~

crescentar a isso. Em resumo, preocupa-me a violentação da í~

dole, do espírito de liberdade do nosso índio.

por mais indesejável que fosse o espírito militar na juventude,

é necessãrio e é, como eu digo, como sugeri, um modo a mais de

traze-los ã civilização e dar-lhes educação cívica também. Por

que essa educação cívica amolecida por esses princípios de de

sarmamento parece-me nociva, não somente entre os índios, mas

entre nõ~.

os primeiros missionários tiveram de proceder como árbitros,co-
\

mo pacificadores. Assistiram de fato a esses combates e como

grande vitória de sua atuação hoje eles anunciam principalmente

isso: a pacificacão. são tribos pacificadas, mas a integraçãon~

cional não pode dispensar o índio desse esforço de assimilação

dos nossos costumes, nossas leis, e o índio está pronto para i~

so. A Comissão Rondon, em 1901, começou a ter a co}aboraçio dos

bororos, incorporou um contingente de índios ao lado do contin-

o SR. DEPOENTE (Gen. Fred~rico Augusto Rondon)

Penso que hã um equívoco inicial, pela falta de conhecimento~

jetivo. Tenho a impressão que predominou em sua exposição ose~

tido subjetivo. O índio está sujeito a disciplina. A tribo é

uma organização paramilitar. Há um chefe militar, que se cha

ma Tuxaua, que dispõe, de fato, de forças armadas, porque eles

andam armados e tém essa noção de obediência ao cnefe militar.

Mas têm também o chefe ci vi 1, que s,e chama Pajé, que cui da mais

dos aspectos morais da vida da tribo. De modo que esse esplri

to militar é inato no índio. Ele não é um pacifista e vive em

luta com outros grupos indígenas. Têm territórios bem defini 

dos. Quando o então 11ajor Rondon chegou ao Juruena, com seus

instâncias do Major Rondon que no outro ano um chefe
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sidéncia).

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

~ Eu penso que seria mais difícil a organização dessas formações

1"0 fosse instruido e preparado para defender' o seu habitat, a

sus subsistência e, em segundo lugar, viria o problema do País~

Uma Guarda Florestal composta somente de lndios preparados p~

ra esse fim não atingiria melhor as suas finalidades do que me~

clada com não-indios?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santi11i Sobrinho) 

Com a palavra o nosso Presidente, Deputado Israel Dias Novaes.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Sr. Presiden

te, Srs. Deputados, Sr. General Frederico Rondon, sou um velho

e impenitente admirador de sua família. Quando V. Exa. me hon

rar com a sua visita ao meu escritõrio em são Paulo, veri que,

~m 1ugJr de UM politico, hã, na minha parede. um retrato do

G~nel'al Rondon. Acompanhei, na I;1cclida do possível e atraviis do

que ficou escrlto, o roteiro desta vida prodigiosa. assimo co

mo, per força desta simpatia, acabei conhecendo também a obra

do antl'opõlogo e cientista Roquetle Pinto, que foi um comparrei.

ro quase que inseparivel do General Rondon, e foi, de certa for

emilitares sem o concurso de verdadeiros soldados, formados

treinados nas Forças Armadas. Eles levariam para lã a indo1e ml

1itar, a noção de responsabilidade que eles jã têm como reser

vistas, para poder enquadrar. então. aqueles índios evo1ul dos

que fossem surgindo. De modo que inicialmente seria indispensK

vel, e posteriormente necessária, essa presença de verdadeiros

reservistas com suas graduações, suas especializações, seu co

nhecimento e sua noção de diséip1ina e de respeito ãs leis e

às ordens superiores. que. iriam também contribuir para a educ~

ção, que continuaria a cargo dos educadores nas suas escolas ,

que não seriam a Guarda. E essas formações da Guarda Rural tn

dígena seriam talvez simbõ1icas nessas comunidades, não seriam

tropas anegimentada, nem mobilizadas: seriam núcleos com essa

missão de zelar pelo patrimônio, pela ordem e difundir ta~bim

uma educação militar e civica nessas comunidades.

O SR. DEPUTADO SANTILLO SOBRINHO - Qual o pare

cer de V. Exa. a respeito d~ Guarda Rural Indfgena criada pe

lo Presidente da FUNAI. o DI": Jose de Queiroz Campos?

O Sr. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

Penso oue a Guarda Rural Indígena foi ensaiada, não tenho cer

teza de que tenha sido organizada propriamente; mas deverid ser

um ato do Governo ~esmo e não do Presidente da FUNAI. A minha'

impressão é de que ela não teria medrado porque foi um ensaio

interno da Fundação Nacional do Indio. Essa idéia que eu tenho

da Guard~ Rural Indfgen~ é uma organi zação paramil \tal", que não

poderia surgir no Pafs sem a lei adequada.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Sr. Presiden

te, eu estou satisfeito. Agradeço ao nobre depoente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

Cumprimento o Deputado Santi1li Sobrinho, a quem peço que me

substitua na Presidência por alguns minutos, o suficiente para

que eu interrogue o. ilustre depoente.

(O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO assume a Pr!

o SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - V. Exa. é de

opinião de que uma Guarda Rural Indígena seria a solução 'para

que as comunidades indígenas fizessem respeitar o seu patrimô

nio e as suas famílias?

o SR. OEPOENTE (Gen. Frederico AUQusto Rondon)

Se V. Exa. me permite voltar ao assunto da falta de apreciação

objetiva, devo dizer que também no serviço militar nôs não des

pertamos nos rapazes ôdio ou prevenção contra qualquer nação.

Essa preparação militar, que fazemos nos quartéis, não se des

tina a determinada nação ou a determinadas nações.

O SR. DEPUTADO SANTILLI SOBRINHO - Eu citei n~

çôes como exemplo.

o SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

Pelo contrãrio, a nossa idéia primeira é defensiva, é no senti

do da defesa nacional. E o índio estã muito mais adiantado a

respeito, como brasileiro, do que se estã supondo, porque, nes

ses trabalhos da Comissão com a Colômbia, eu recebi protestos

dos chefes indígenas a respeito da demarcaçio. Eles me interp!

lavam: ate onde vai a demarcação, até a Jurupari Cachoeira? Ate

lã é Brasil mesmo 1 Estã li no meu livro, Que V.Exa. creio que

fo1heou.E1es me advertiam, como demarcador. onde estava o 1imi

te que eles supunham, que eles aceitava~ como sendo territôrio

brasileiro. De modo que essa noção de Pãtria, de nacionalidade

o lndio adquire logo nos primeiros contatos. Ele sabe se é bra

si1eiro ou colombiano.

o SR. DEPUTADO SATILlI SDBRINHO - Mas ar volta

mos ao problema. Dever-se-ia, em primeiro lugar, preparar o ín

dio para defender as suas terras, o seu habitat, onde ele faz

a sua caça e a sua pesca, que lhe permitem a sobrevivência, ou

ensin~r-1he a questão de brasilidade, de defesa do Pais ou da
sua naçao indrgena, que é vital para a sua subsistência ? Par~

ce-me que V. Exa. está exigindo um preparo maior, a ponto de

serem resel'vistas as Guardas Florestais Indfgenas, que não pr~

cisariam ser obrigatoriamente compostas de índios. No entanto,

preponderaria no seu ponto de vista o preparo civico, no âmbi

to d~ Naçio hra~ileira em ~·imeiro lugar.·Volto a insistir Que

me parece Que o indio preferiria - e seria justo - que primei-

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

Toda missão exige um ôrgão. Hã, de fato, uma obra a realizar,

que é essa defesa do patrimônio e manutenção da ordem nas co

munidades .indígenas. E é preciso que surja um ôrgão responsã 

ve1. ~ão hã de ser a FUNAI vagamente, através dos seus delega

dos, que poderã suprir essa deficiéncia e, sim, uma organiza 

ção paramilitar. Essa Guarda Rural Indígena, que eu vejo, se

ria ~omposta de reservistas das Forças Armadas com vocação ser

tanista, enquadrando esses índios jã evoluídos, que toda comu

nidade jã deve possuir, ou ã medida que eles forem evoluindo.

Mas esta Guarda Rural Indigena não seria de ,ndios somente. S~

riam reservistas das Forças Araadas, indistintamente, inclusi

ve das Polícias Militarez que poderiam ir para lã também, que

assumiriam esses encargos. Como eu aisse, toda função exige um

5rgão, e esses ôrgios nio eliste~ no esquema das reservas in

dlgenas, tenho essa impressão.
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sustentou essa tese com muito vigor, quando respondia ao Depu

tario Sautilli Sobrinho. Naturalmen'lc, quando V. Fxa. compal'cce

mal colocada no Ministério do Interior. Mas as razões até aqui

apontadas para esta mã colocação seriam as da colisão dos pr~

pósitos espec1ficos do Ministério do Interior com o problema i!l.

digenista. Quer dizel': hã um choque entre o que o Ministério se

pl'UpÕ~ fazer, e para isto foi criado, e a p,plítica indigenista.

Enteo, o problema indigenista lã estã realmente colocado num

ambiente adverso. V. Exa. propôs ao Ilinisterio do Exército e

perante Ur.! ôrgão de indagação, como este, V. Exa. comparece qu2.

se que pró-forma, porque todas as perguntas a serem formulddas

teriam as suas respostas na vasta bibliografia de que é autor.

Então V. 'xa. corre de certa forma o risco de sofrer uma polê

mica, nd',~ Del o que está dizendo mas peto que já escreveu. An

tes de co "'lcã-lo "qui, respeitosar.>ente, por indicação do ilu~

tre Relator desta Comissão, Deputado Ubaldo Correa, do Estado

do P~rã, que foi quem teve a feliz lembrança do seu nome, já

tomei o cuidado de procurar, pelas livrarias, livros seus. E

quero lamentar o esgotamento de edições quase total, o que s,

ma, o seu Pera Vaz de Caminha. Quanto a V. Exa., General, nós

també~ teMoS acompanhado a sua trajetória, oS'seus esforços p!

ra difundir as suas idéias, o que faz de V. Exa. não apenas um

militar de alto mereci~ento específico, mas também um intelec

tual de muito' respeito. V. Exa. ê autor de uma obra alentadaem

que freqUentcmente se arrisca a posições polêmicas, mas que as

sustenta com bravura. Ainda agora estamos vendo V. Exa. susten

tar teses inéditas nesta Comissão e surpreendentes no mome·nt o

brasileiro. Citaria um exemplo apenas, este em que V. Exa. prE

põe a vinculação da FUNAI ao Ministério do Exército. V. EXa. ~

tã concorde, num ponto, com os depoentes anteriores, que é: on

de estã, a FUNAI não pode continuar, que é o Ministério do In

co

lã,

Cumprindo a Lei "agna, teremos de reconhecer que, onde hã

10 anos: isso são informações dos missionários que estão

em que desde 1930 a população indigena tem duplicado de la em

duzido pela imprensa ê o seu pensamento. Agora, não gostando V,

Exa. do Parque do Xingu, que modelo apresentaria para levar o

{ndio a Se integrar, na sociedade, que não o do Parque

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon):

munidade indígena, deve haver reserva indígena; este é o mode

lo sugeri do ppla Lei Magna. A reserva indígena, num território,

ocupada por uma comunidade índigena que, obviamente, exerce n~

sa área atividades econômicas sob pena de não subsistir. Então

o nosso problema admini~trat~vo é organização: organizar a re

serva indígena. Primeiro, atribuindo-lhe a ãrea que for neces

sária à vida da comunidade e não a área tradicional, que ima

ginamos pertencer às nações indígenas, como, de fato, o órgão

- A FUNAI - levou o Governo a reali zar nos seus decretos, limi

tes geográficos e territórios, creio que o Parque do Xingu 

que eu tomo esse noMe como denominação da reserva do Xingu
-e 2~U2 do tamanho do Estado de Sergipe, 22 mil km ,creio que

é. No projeto primitivo da Fundação Brasil Central, este Par

que aparece como do Estado de São Paulo. Natura lmente fi cou ine

xequlvel e o Governo Jãnio Quadros, ao criar o Parque do Xin

gu, deu-lhe a ãrea de Sergipe. Mas havemos de convir que es,a

ãrea é excessiva para uma população que os mesmos Vi11as Boas

dizem ~ue não passa hoje de 1.200 índios, muito perseguidos e

em via de extinção etc. Hã uma contradição qualquer nessas afir

mações ou nesse pleito de ãreas excessivas a populações que

eles supõem se estão extinguindo. Não acho que se estejam ex

tinguilldo,porque, ã medida que essa assistência adquirir maior

efici~»cia, as populações crescerio, como aconteceu no Alpis,

sa t~~d Ja cre~cifficntOt corno sabemos, E de 3,3% ao ano, de mo

Portanto, duplicou a população de 10 em 10 anos, cada decênio,

o dobro. r evidente que, havendo pacificação dessas trlbos e

assistência ã infância e ã maternidade, elas crescerão. E nos

por

éstã

seri aterior. Mas transferi-la para o Ministêrio do Exercito

~ma tese inédita se já não tivesse sido sustentada antes

V. Exa. nos seus livros. Então o ponto pacífico é este:

seus leitores sugere a idéia de uma reedição. Has encontrei a1

gUAS e, destes, extraJ algumas questões que me pareceram de in

teresse para esta Comissão. Por exemplo: quanto a integração ~

e a{ é que eu tenho a impressio de que o seu pensamento se mos

do que de 30 em 30 anos teremos a duplicação de qualquer popu

lação pacífica e assistida em que nio haja fatores de despovo~

menta, como endemias e outras coisas. De modo que essas ireas

parecem-me excessivas, daí a impossibilidade da FUNAI, alegan-

para V, Exa. pode ser ate de certa forma prazeiroso, para os

do falta de recursos, de organizã-1as; daí as invasões e os

conflitos que sépassam lã em baixo entre pioneiros e índios,e

os õrgãos responsáveis que sobrepairam, que sobrevoam, que sE.

brenadam nesses conflitos, sem assumir a responsabilidade,qua~

do, de fato, elas são fatores desses desentendimentos embora

não sejam ~esponsãveis e, muito menos, elas mesmas não autori-

tra particularmente tormentoso - diz V. Exa.: "O objetivo da

poHtica indigenista brasileira e a integração dos si1vlcolasna

comunhão nacional. O Parque Indígena do Xingu tem sido aprese~

tado por sprtanistas, antropólogos e pela própria FUNAI como o

modelo mais acertado de conduzir o índio pelo caminho da inte

gração", V. Exa., entretanto - e aqui eu me refiro a uma entr~

vista devidame~te recortada pela nossa Secretáriá - manifestou

zarem os conflftos; mas devi am prever que essas concessões

bre terras indefinidas, em áreas que os decretos declaram

so

tese, dizendo que ele dificulta o processo de integração, atr!

palhando os programas oficiais dessa mesrla integraçio .. Dlsse

me~mo que o Parque i uma ques~ão de segurança e que i ilegal .

Il"qal,jã ouvimos, porque V. Exa. se 1embl'a que ele foi extin

to c trcnsformario em mera reserva. Então, esse pensamento tra

se contrário ao Parque e já .sustentou a instantes esta mesma tencer às reservas, seriam fatais. De modo que vejo a organiz2.

ção da reserva indígena, - isso parece-me que esbocei nesse t~

ba1ho - compreendida de uma administração - naturalmente ser

viços sociais - uma cooperativa, para dar estrutura sócio-ecu

nómica, que nio pode faltar, e a FUNAI não pode abastecer es

sas cooperaLivas. Tenho visto medidas interessantes: houve um
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surto de sarampo n~nI grupo indígena, ent5"o urJa equipe medica to cada, que .eria a area dos KADIWEU, em Mato Grosso, que V.Exa.

mou Ur:> a"i30, foi lá, vacinou os índi os e voltou. Isto nro conhece muito bem. Lã, se não me engano, a ãrea ê de 400 mi 1

reservas. !lão parques imensos, que seri am, então, nesse caso,

da eCO"~~ICa, Ness3s areas, entiom surgiriam n~cleos agríco 

las, agrovl1as, COM essas residencias, esses serviços, mas nQ

c.~:::o~ L:.ç;. í ..:olu$ tip i" ... V.: i tanti.o toda a irea, numa dimensão GUC

não prejudicasse a eficiêrcia da administração. De modo que a

reserva indígena terJ um maxiMo de território que corresponde a

esses vínculos, tanto dos grupos ind'ígenas, entre si, quanto

da administração. Assim ê que imagino a estrutul'a das reser-

organizaçro coisa nc~huna. Se o EX~rcito nio tivesse, nas suas

o~'~erll1dç~C~, for~a~6cs r'~dlcas, formaçõps sanitirias e dcpcn

Gt":"c de Sucorro 6e aviões etc.,estarTar\O', mal. Então,tem 'que

haver ura organizaç?o local, da reserva, organizaçao que te

ria os r;;cu~sos necessãrios ã vida social, cONunitaria e ã vi e

ex

cre

Teri amos ,

de devidamente transcrito. Seria difÍcil atribuir ã FUNAI

denciais para uma intervenção na propriedade privada, tal

a característica da area dos Kadiwêu.

cipar, portanto, dos benefícios dessa exploração

agrícola, etc. e o restante da area seria submetido a uma

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E quem atr;

buiria ã FUNAI os direitos para essa gestão?

O SR. DEPOENTE (Gen, Frederico Augusto Rondon)

- Penso que ela ja assumiu esses direitos pelo fato de ser re

prp5~ntante da União nesse patrocínio, nessa tutela de todos

os grupos indígenas.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Menos ali,

porque acredito que nesse caso existe um direito de propried!

ploração econômica' planificada, em que a FUNAI, como represe!!,

tante dessa comunidade, seria acionista e dirigente, portanto.

o SR. OEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

- r muito interessante a oportunidade que V. Exa. me dã para

esooçar uma das soluções dentro do esquema que proponho. llatu

ralmente cada caso desses terã um estudo, um projeto adequado.

Faria l;i una reserva ind'ígena COI'1 a ãrea necessaria ã vida cE,

munitãria QQsses kadiwêus dentro da grande concisão e êriaria

uma sociedade de economia nista, com capitais particulares,em

que a FUNAI entraria como acionista,tendo ações no montante do

valor do patrinônio indígena incorporado.Então,esses kadiwêus

passariam a ser acionistas de uma grande empresa controladap~

la FUNA1 como acio~ista majoritária. Faria o desenvolvimento

dessa area em-benefío dos kadiwéus, de Mato Grosso e do Bra

sil. Não ficaria prejudicado o direito de propriedade, por

que essa incorporação ao capital da empresa seria remunerada,

representaria a essa comunidade remuneração. Ela iria parti-

assim, conciliado a concessão dada pelo Estado com a necessi

dade do desenvolvimento, e a vida comunitãria dos Kadiweus

não se alteraria, senão para melhor, pela organização de sua

ãrea que, dentro desse grande território, deve existir, com

certeza. O ec~meno Kadiwêu deve estar lã definido. Então, e~

se ec~meno e que constituiria a reserva dos Kadiwéu, organiz!

da, com seus serviços próprios, sua pecuãria, sua organização

o SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

- Da comunidade indígena, aí, sim.

- Muito.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Quer di

zer, haveria umd intervenção. Estou vendo que V. Exa., nas

suas teses, colide com o Estatuto do !ndio.

O SR. DEPOENTE (Gen. Freoerlco Augusto Rondon)

vidanente detentores de títulos de propriedade definitivos

pc rpetuos

hectares para uma população ind'ígena de supostamente 600 indi

vfduos. Mas ali existe um direito de propriedade outorgado pe

lo Governo do Império. Como ê que V. Exa. veria aquela situa 

ção de terres f~rteis, e nessa extensão, com 600 indivlduos de

osvas indígenas. Os parques, que chamo de parques, seriam

da responsabilidade do 1BDF, porque i~so é outro problema,não

é dos 'índios. Parques, como pretenderam os Villas Boas, segu!!,

do ~e parece, fazer do Parque Xingu um parque natural para

crcserva,jo da flora, ;auna e ôaquela amostra de humanidade,

de ~Ddo que tiveS5enos nessa irea a impressão do Brasil de

1 500, isso não é possível de se tomar a serio. Nessa luta

que empreendemos, tcnôo em vista o Estatuto do !ndio e toda es

sa responsabilidade que sentimos pela conjuntura nacional, e~

pecialmente amazônica, estamos fazendo uma experiência de ati

tude nacional em relação aos vazios demogrãficos,e não pode

mos perecer por falta de estudo aprofundado dos problemas d~

c?rrentes dess~i~iciativas. Temos que exéluir essas idéiasp~

concebidas de índio em estado selvagem, de índio feliz, que

devemos ajudar a regredir, porque a civilização e um mal, de

que nós sofremos com as roupas, de que os índi os são feli zes ...

não e posslvel encarar os problemas nacionais com apreciaçio

superficial desses problemas. ~

O SR. DEPUTAnO ISRAEL DIAS NOVAES - Nesse caso,

tenho a impressão de que esbarraríamos jã numa situüção compll

parques de caça, pequenos parques dentro dessas reservas,n.!!.

turalmente, areas que seriam Indicadas para esse fim, para as

necessidades de recreio, por assim dizer, das populações,po!

que elas deixariam de ser imediatamente caçadoras e pescado

ras, porque o que caracteriza principalmente o índio, como o

homem, ê o bom senso; o índio tem um grande bom senso. E se

nós oferecermos meios de subsistência, imediatamente ele dei

xa de caçar, vai pescar de veZ em quando, quando puder. Vai

caçar como qualquer um de n~s;mas caçar para sobreviver, ele

exclui iogo. Essa ê a observação que tive na Comissão de Limi

tes, em que meus índios eram assalariados~ eles ganhavam seis

mil reis por di a, em coisas que eles mesmos ti ravam no nosso

pequeno armazém, todas as semanas, e mandava fazer o pagamen

to: cada um escolhia as coisas que lhes interessavam, tinham

o rancho e as refeições preparadas; Então, não pescavam nem

caçavam; s& de vez em quando, para as neces.idades esportivas.

Isso ê que chamo de parque no meu esque.a de organização das



Junho de 1978 DIÁRIO no CONGRESSO NACIONAL (Seçio I) - Suplemento Sábado 17 281

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Muito ?Acha

que o Estatuto elo índio estã totalmente redigido de maneira 1!
real? Em que pontos, fundamentalmente, deve ser ele altera 

do ?

tão não foi o ajertado e acha necessãrio uma revisão total ,r~

dica1 do E~t'átllto do rndio ?

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rond~n)

- E prec'so definir em primeiro 1uga~: o que é índio

c;,lista, ~crque a Lei Magna estabeleceu essa inali.nabi1idad~

ria socia1isrlO. Não: Então, a República braSileira jã é so-

que daria 1upar a uma revisão. Por exe~plo. essa questio da

posse, essa noção de posse e propriedade de terras é confundI

da tanto nUJll como noutr·o. A lei manda assegurar, em primeirol.!!

gar, u inalienabilidade da terra. Este é um dos pontos que con

suaO SR. DEPUTADO ISRAE~ DIAS NOVAES - E na

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES- Acredita V.

EXI. na existência deuma política indigenista definida no Br~

sil, hoje?

opinião, o que é índio?

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

- Se índio é raça, são 40 milhões. Se índio é estigio socia1

então, índio é selv~gem - ninguém sabe quantos são, não temos

estatísticas a esse respeito. De modo que hã uma confusão mui

to grande. Por outro lado, falamos em racismo, anti-racismo,

não admitimos o racismo: então é preciso considerar ~ índio

um estad; social, um grupo de brasileiros de raça americana,que,

nesse caso, não interessa, um grupo de brasileiros em determi

nados estãgios sociais, que precisamos elevar a nível de in

tegração nacional. Por exemplo, temos visto, em atos e inten-

ções da Fundação Nacional do índio, a desorientação resu1tan

te desse estado de coisas. Por exemplo, a respei to daque1 e s

índios de Mato Grosso, da Aquidauana, os Terenas, a idéia de

se ep.ancipar a tribo. Li nos jornais, houve essa intenção,um

decreto declarando a tribo emancipada. Que quer dizer isso?

Quer dlzer que os meninos Terenas passavam a ser eleitores

Se são emancipados, têm todos os direitos d~ brasileiros. E~

tão, passavam a ser eleitores antes de completarem 18 anos.

Deixava de interessar. Não sabemos, não temos previsto as con

seqaências dessas apreciações, dessas interpretações do Es

tatuto do fndio, como deveriam ser. A meu ver essa emancipa

ção deve ser individual. Não se emancipa um grupo, uma tri

bo, e, sim, um indivíduo que chegou a determinada idade ou

a determinadas condições exigidas. Daí ele é emancipado, o

indivíduo, não a comunidade. De modo que é um dos reflexos d~

sa falta de orientação baseada na lei, porque, se a lei fo~

se exp1icita, não haveria essas tergiversações.

se

men os,riência de alguns anos de prãtica, um quinqOinio pelo

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

_ Dom, a apreciação do Estatuto do índio daria lugar a ou tro

estudo. Toquei em alguns assuntos. Por exemplo, hã doi~ docu

mentos, uma vez Que me é dada a oportunidade, que precisam de

uma re vi são: o Es tã tuto do rndi o e o Es tatuto da Te rra. São

2 documentos que colidem em muitos pontos. Jã temos uma expe-

sidero nevri1gico nesses estudos. Ji me disseram que isso

embota não o fi zesse expressamente, porque diz: "São do domí

nio da União as te~ras ocupadas pelos silvícolas, as terras n~

cessãrias ao desenvolvimento regional e as necessãrias ã de~

fesa nacional." Logo, são ina1ienãveis, porque não podem sair

do domínio da União e, se não estão no domínio da União, devem

ser incqrporadas a esse domínio. Então, aí ~5tã a inalienabili

dade das terras públicas, que eu gostaria de estender a toda s

as terras públicas. Os Estados e Municípios também deveriam c~

siderar inalienãveis as terras públicas, porque é dessa a1ien~

çio da terra pública que resultam esses desiquilíbrios sociai~

sõcio-econômicos que presenciamos, a que assistimos e sofremos

em nossa vida cotidiana. Sabemos que a propriedade da terra r~

presenta para o grupo pri vi 1eg'j ado a escravi zação dos grupos~

tantes. Nós somos escravos dos proprietirios. Ao agricu1tor,de

fato, interessa a posse da terra. Se déssemos uma proprieda de

a um agricultor sem a sua posse, não adiantaria nada. E prefe

rível que se dê a posse sem a propriedade, porque assim se ra

dica o aqricu1tor ã gleba. Ele fica sabendo que sõ pode vivere

trabalho, e não com a valorização da terra. De modo que Is,e é

um pl'incipio bãsico de uma reol'ganização , tanto no Estatuto da

Terra como no Estatuto do rndio: definir melhor essa posse,po!.:

prosperar com o produto do seu trabalho, com o fruto do seu O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

- Bom. Hã uma política definfda, mas que ~st~ exigindo, exata

mente, uma revisão.

a SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Uma revisã~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Acha V.Sa.

que o espírito que guiou a elaboração do Estatuto do índio PE

privadas. De modo que haveria uma fase de transição entre o

regime atual, que é de confusão de propriedades e posses, e

um regime maIs claro, que seria o da propriedade do Estado 50

bre a terra e do domínio ütil de quem a explora.

que é da posse Que a lei fala, não da'propriedade. A lei man

da assegurar ao trabalhador, ao homem a posse da terra que ele

ocupa, e não ~ propriedade. A União num regime democrãtico

e agora volia àquela idéia do regime socialista, não é socia

1;SI;lO,- sõ pode assegurar a posse das terras que eles ocu p am

nas terras da União; ela não pode assegurar posse em te rra s

Uma revisão radical,?

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Ro~don)

- Radical.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Pois ê, a

FUMAI é um instrumento de uma política errada?

O SR. DEPOENTE (Gen.Frederico Augusto Rondon )

- Tenho essa impressão. r desorientada. Falei, nesse trabalho,

como un dos objetivos de uma política indigenista, na preser

vação da tribo ~omo organização sõcio-econõmica tradiciona1,d!

ve ser fortalecida e aperfeiçoada. A FUNAI fala em preserv a

ção da cultura índigena. não fala em tribo. Não é a estrutura

sócio-econõMica da tribo. dos grupos tribais que lhe interes-
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POUC0S, com essa asssimi1ação, por meio da cultura que vamos

levar a essas comunidades n~s seus habitats. Isso é que es

taria certo.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então, a

cultura indígena E indefensave1 ?

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

- Tende a desaparecer.

sa: é a cultura, é o índio antropófago, o índio caçador, que

deve ser mantido nesse estado.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Nesse caso,

quando a FUNAI rej~ita a tese de atrair certas tribos indíge

nas ainda não acu1turadas é condenave1 essa atitude?

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

- Deve ser condenãve1.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Quer dizer,

tuação social, posição social é que vai desaparecendo, aos

_ Aí cabe um esclarecimento. Penso que a atuação dos Podere s

deve haver a política de assimilação

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon) desaparecer pela assimilação. Então, a assimilação seria,pri

meiro, de ordem cultural e, em decorrência, de ordem etcnica

também.Pub1icos deve ser no sentido de levar a essas comunidades a

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Tende a

civilização, não trazê-las para a civilização. De modo que fi O SR. DEPOENTE (Gen.Frederico Augusto Rondon)

tra mesmo em choque total com a política vigente a respeito

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - V. Exa. en

que bem claro meu pensamento. Seria um contra-senso, se quer!

mos povoar os vazios demograficos, tirar de lã as popu1açõ es

nativas. Elas devem flcar nas suas ãreas. r isso que manda a

lei: assegurar-1he~ a posse de suas terras e levar-lhes os re

cursos da civilização, para que elas se elevem no sentido da

inteqração. Essa integração nacional não é aglomeração de p~

pu1ações nas cidades: é uma certa civilização, que chamaMOS a

civi1iza~ão brasileira, levada aos extremos, a todos os rin

côes da Pátria, por meio desses agentes sociais, que sabe

mos são os Missionários, os militares, esses administradores

e ate nmpresários podem colaborar e ê necessário que colaborem,

levando o senso econômico a essas populações e a esses empre 

endimentos.

ria um estranho.

homem- Claro, porque não podemos considerar assimilado um

que não fala a nossa língua, não tem os nossos costumes: se

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas ~ de!

truiçao dos valores indígenas, não acha V. Exa. que viria a

destruição dos outros?

O SR. DEPOENTE (Gen. FredericQ A~gusto Rondon)

- Isso é exatamente o objeto dos antropólogds, dos museus,um

assunto para eles. O Marechal Rondon, por exemplo, teve como

companheiro de trabalho principal nesse ramo RO<JIuette Pinto,o

grande antropólogo brasileiro, etnólogo e sociólogo. Eles se
entenderam muito bem, e o próprio Roquette Pinto se regozija

com o fato de os UANBKWARA, que ele encontrou em 1912, não

terem mais machados de pedra. Pela mentalidade de certos an

tropologos atuais, ele devia lamentar este fato de os NAt1BI

KWARA terem evoluído, ja no sentido de perder as suas tradi-dosdo índlo. Tenho, a~ui, uma informação curiosa sua, num

formou 12 tplearJfistas narecl~.

O SR. DEPuTADO ISR~EL DIAS NOVAES - De tudn ts
to, Gener.l, se deduz: a FURAI contraria fundamentalmente ~

lição 1e~8da pelo Marechal Rondon ?

don, começaram em 1890, e a Comissão Gomes Carneiro,da qual

ele era ajudante, foi hosti1izada pelos bororos. Eles puse 

ram em pratica exatamente ,:sses princípios do "morrer, se pr!.

os bororos se tornassem amigos. Então, em 1901, prosseguindo

naqueles trabalhos, já como chefe da Comissão, ele chegou a

ter - como disse - contingente bororo incorporado ã sua Comi!

são, que acampava ao lado do contingente militar e tinha en

dra, -dormir no chão, e ganhavam redes. Tudo isto perturba a

evolução cultural do grupo, na opinião deles. Marechal Ron

don, sentando praça em Bororos, criando continge«tes milita

res para a sua Comissão, desde que eles se tornaram acessí 

veis, porque os trabalhos do Capitão Rondon, do Tenente Ron

p!

que

pes ca,

çoes culturais. Eles estavam acostumados com machado de

ciso for; matar nunca" etc, e conseguiram, em 10 anos,

cargos específicos, como abertura de picadas, caça,

transporte etC.E quando passou para os pareci, a mesma coisa.

Os bororos se exoneraram, porque excedia os seus territórios,

e os pareci oS acolheram. E com esses pareci, ele chegou a

formar telegrafistas, porque ele foi abrindo estações avanç2.

das, e o telegrafo ?legava a dificuldade de mandar funciona

rias para lã. Então, ele abriu uma escola de telegrafia e

seus livros mais procurados: "Pelo Brasil Central" E um li

vro muito curioso, de viagem e observação, e quero louvar aqui

suas qualidades intelectuais. E um brasileiro que escreve bem.

E o que se chama um estílo potável, como dizia Roquette Pinto.

Has, na página 89 desse livro, temos o seguinte conceito oue

nos parece co1idente com o sentido impresso ã política indig~

nista pelo Governo atual. O seu conceito é este:"O problema do

índio há de ser resolvido pela assimilação das populações in

dígenas·. Isso sintetiza tudo o que V. Exa. tem dito até ag~

ra com exemplar coerência. Entáo, quero saber: V. Exa. seria,

então, pelo desaparecimento total do indio, pois a assimila

ção decretaria esse desaparecimento? Acha o índio condenado

ao desapareciMento comO índio

mente

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

- A cultura indígena ê que desapareceria.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E etnica -

o sn. DCPOtNTE (Gen. FrederlCO Augusto Rondon)

- Hi pouco tempo, em julho, fui convidildo para um encontro em

:1anau<;, a respeito dn dosenvolv1mento da Amazônia, integr~ç;;o.

E, entre OS dpbatodores da mlnha palestra, surgiu uma moça

que se apresentou como índia munduruku, formada em Farmacia.

Foi UMa d3Z mlnhJs debatedoras dess~ noite. Ela esta asslmi

l'da, ~JS nao delXOU di ser india. De modo que esse índio si
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o SR. DEPOENTE (Gen. Frederico AUgU5to Rondon)

- Isso eM todas as declarações.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -E em tDdos

o SR. DEPOENTE (Gen.Frederico Augusto Rondon )

- Completamente. Em primeiro lugar. a FUflAI não se considera

uma continuação do Serviço de Proteção ao Indio. Hã pouco te~

po, comemorou-se o quarto. o quinto ano de existência, quando

esta obra vem de 1910. Eles fazeM questão de apagar esse pa~

sado. exatamente, do Serviço de Proteção ao Indio.

O SR. DEPUTADO ISRAEL OIAS NOVAES - E de revo-

gar a mem&ria do Harechal Rondon.

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

Com palavras,de vez em quando, eles dizem que são continuado

res da obl'a da Comissão do !1arechal Rondon. são continuadores?

Ora. o Marechal Rondon se notabilizou exatamente por ter ras

gado estradas e lançado linhas telegrãficas atraves de reser 

vas indígenas. a ter índios colaborando como trabalhadores,sol

dados e ate telegrafistas ou guarda-fios. primeiro dos boro 

ros. depois dos pareGís e, por fim. dos NAMBIKQWARA. OS NAMBI

KWARA também tinham. pelo menos. guarda-fios. devido ã sua

incapacidade de terem mais elevados encargos. De modo que, ho

je. eles prete~dem fechar o Parque do Xingu, para que não pa~

se a estrada BR-80. e não sei o que mais, porque aquilo é o

santuãrio dos índios e, inclusive, se consideram continuadores

da obra do Mal. Rondon, que foi uma obra principalmente de pa

Clficação. ~lal. Rondon passou para a história com o título de

civilizador. De modo que ele civilizâva as ãreas e as popula-

ções, e não as mantinha estacionadas. naturalmente que, como

cientista. ele estudava antropologia e etnologia, como tam-

bem o fazia Roquette Pinto. Mas como eu digo - e sugeri aqui

- os etnólogos e os antrop&logos devem proceder como geógrafD~

Geõgrdfos não.fdzem yarar o progresso de um país para estudã

lo. Eles estudam as coisas exatamente como elas são. Assim de

viam se~ os antropólogos. se nio se quiserem tornar õrgios de

agitação. de insubmissão ãs leis expressas. especialmente ã

Lei Magna, que tem nos seus artigos 19B, B9 e 49 definições rui
to claras do que pode ser uma política indigenista brasileira.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES - Então V.

,I

missões

de serviços a respeito da problemãtica indígena; isto é,

FUNAI deve entender-se com as missões. Mas como as

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

-Nio autoridade. A seguir determinadas normas.
O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Normas de

em que as missões se comprometeriam a obedecer ã autoriadade

da FUNAI ?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES- Convênio s

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

-Sugiro convênios. A lei atribui ã Fundação Nacional do rndio

essa representação da União junto às comunidades indígenas e

aos seus problemas, como tutora. Sugiro convênios, porque é

preciso ressalvar as autonomias.'

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NDVAES -V. Exa. co

nhece, naturallõiente, as divergências verificadas entre as mis

sões. Hoje, poder-se-ia dizer que há missões e missões, Po!

que os salesianos, por exemplo, não aceitam a fundação do

CIMI. Estão em guerra permanente. Um diretor do CIMI não p~

de sequer entrar numa missão salesiana. E. no entanto,V.Exa.

defende a tese muito ganerosa de que deve haver um concur so

pensam contraditoriamente, os salesianos não toleram o CIMI.

no que elas são correspondidas plenamente. como aproximare~

ses elementos em choque ideolõglco ?

servis tas que educam e instruem 05 meninos e, a um simples ~

pito, entra. eM forma centenas de curumins, como verdadei ros

slllJddinho,.

obra mission3na. E eu me val~o 'Jxatal'1ente des<e e~ep'plo:a :\i~

são SalCSlana do rio Ueqro recebe a COMis530 de Limites - pstá

nos meus trabalhos. A missão salesiana do Itaraqui recebe

Comissão de Li~ites com uma formatura, bandeiras, meninos ca~

tando o hino nacional. Formatura I'1liitar: Há missionãrios re

ria pô-las a seu serviço?

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

- Sim. A missâo salhiana. por exemplo, subscreveria imediat~

ordem çel'a 1

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

-De ordem geral. Por exemplo, no campo da educação, queremos

assiM: educação no sentido da integração nacional.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então se

Quer d1zer, a lição é€le foi revogada pala rUNAI?c pontos

mente, sem maior alteração.

D SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - A missão s~

no sentido salesiano

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

Nesse trabalho faço uma referência exatamente ao Conselho Mi~

lesiana subscreveria, mas o CIMI não

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

- As outras evoluiriam.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -Evoluiri am

em Manaus. um apelo no sentido da reconsideração de atitudes,

da retificação de conceitos, porque eles estão incorrendo em

equívocos. Por exemplo. citam a missão Anchieta, de Mato, Gro~

so, como modelo para eles. Conheci o prelado da Missão Anchi~

outrasionãrio Indigenista. e hã pouco tempo, em julho. fiz

missões 1

xa de ser.

Exa. considera que o enfoque antropolõgico moderno de certa

forma seria até mesmo subversivo?

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon )

-Claro. Se continuar a atuar no campo administrativo, não dei

o SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

As missões são eminentemente colaboradoras do Poder Püblico n~

ses setores de saúde e educação. A missão salesiana, que conhe'

ço melhor. tem quarenta prelazias na Amazônia. Não as conheço

todas. Conheço apenas a missão salesiana do rio Negro.E se ê

verdade que ex digito gigas, nos podemos fa~er uma idéia da

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E quanto as
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e encontramos 4 nações europeias: França, Inglaterra, Espanha

e Holanda. Expulsamos todas elas para os Andes ou para as Gui

ana~ e ficamos com a maior parte sem travar batalhas. E dizem

exercito português para uma conquista tão vasta? Onde foram

travadas essas batalhas? Porqup essas potências europeias não

disputaram conosco em bataihas' navais ou terrestres aquele d~

fT>1nio ? Elas saíram mansamente para os seus li"'ites, deixandE.

nos 5 ,"ilhõ~~ de km2 ? Portanto, esse é um prlvieiro mila3l'e.

ta, em Cuiabã. numa reunião dessas, e estranhei seus pontos ~

vista. Como exemplo, eis algumas afirmações do prelado: '0 1n

dlo jã teM uma religião. Eles são mais prõxinos de Deus do que

nós." Ora, os judeus também ji tinham uma religião quando sur

giu o cristianismo, e a ordem de Cristo foi no sentido de cha

mar todos os povos, inclusive os judeus, ã nova ordem. De m~

do que hoje missionãrios catõlicos recuarem diante das cren

ças ou da suposta religião da comunidade ind1gena, isso me p~

rece inace1tãvel.

que e uma conquista portuguesa. Digo, onde desembarcou esse

sao interessante seria - se não tomasse muito tempo - a con-

o SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

o SR. DEPUTADD ISRAEL DIAS NOVAES -Quer dizer,

então, na verdade V. Exa. estã com os salesianos ?

o SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

~Estou, perfeita a solução. Aponto-a como paradigma da organi

··r.ão de assistência medico-social. E aquilo que é perfeito.

aos

ainda

Mas isso devemo, principalmente aos bandeirantes, e não

portugueses, enbora figurem na Hlstõria alguns nomes de capi

tães portugueses.

dessa epoca. Basta dizer que, até 1888, nós hesitamos

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS nOVAES - Quer dize~

o Estado vazio estã sendo ocupado pela aventura.

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

-to Naturalmente onde o Estado não estã presente, surge um E~

Lado dentro do Estado. Porque a vida nacional exige essa es

rrutura polítice. Por exemplo, mesmo as tribos ind1genas não

conpreendeM a inexistincia de um chefe. Morre um, eles ele

gem outro, porque precisam de c~efe.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - General,cE.

mo é que se poderia comparar os empresirios de hoje com os baE.

deir3ntes de ontem?

nessa questão. De modo que os bandeirantes têm a sua culpa m~

to atenuada a esse respeito. Eles levaram para lã a mentalida

de da epoca.

o SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

- Naquele tenDO, a idéia era de conquista de territórios, e o

regime ere trabalho vigente era exatamente a servidão,que exi~

tia não somente nos sertões, onde eles passavam e a implanta

vem, mas no grandes centros europeus. Eles já vinham com aqu~

la mentalidade, da servidio. Dom João VI - ou Pombal - chega

a dizer que'precisavam cessar os abusos. Ele admite casos em

que a escravização e lícita. Era a mentalidade dos dirigentes

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES -E, hoje, os

empresários tambem estão sendo alvo de acusações semelhantes.

Porque veja V. Exa., o objetivo parece ser o mesmo, pois eles

estão na política desenvolvimentista e são acusados tambem de

escravização aqui e ali.

o SR. DEPOENTE (~en. Frederico Augusto london)

- O homem, quando di mais enfase ao aspecto econômico, perde

de algum modo o serrtido de humanidade. De modo que o empresE

rio, investido dessas funções, atribuições, encargos e res

ponsabilidades, se desufT>aniza um pouco, não resta dúvida. Has

a razão principal e a ausência do Estado. D Estado estã ausen

te. Conhecemos grandes empresas, com ãreas de 15 mi 1 quilôme

tros quadrado~, como é o caso da gleba do Jari, sem um Prefei

to, um Subdel2Jado de Polícia nessa área, com uma populaçãom

21 r.li1 habitantes, sujeita ã administração de gerentes, sem

qualquer direito civil ou político. E nós toleramos tudo isso.

~ a ausência do Estado.

liBelem do Pari. Nõs chegamos cem anos atrasados. Chegamos

cepção que tenho de nossa História. Ainda ontem, minha neti

nha mostrou-me uma prova onde se perguntava queM descobriu o

Brasil. Ela respondeu - "Pedro lilvares Cabral". Eu disse que

teria colocado: Vicente Jaimes Pinson , por exemplo.Porque,se

a Amazônia é Brasil e descobrir é chegar primeiro, é evidente

que cabe aos espanhôis esse t1tulo. Mas isso seria uma digre~

são desnecessiria agora. Mas a obra bandeirante tem aspecto s

positivos, como eu disse, que nos fazem abrir um credito de

tolerância, de compreensão a eles. Por exe~plo, o primeiro mi

lagre - fala-se e~ milagre brasileiro - a meu ver, e o nosso

domínio na Amazônia. Nôs chegamos ã Amazõnia atrasados de um

seculo. A primeira fundação brasileira na Amazônia e de 1616,

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Como ê que

V. Exa. vê - porque V. Exa. aqui, ali, na sua obra sertanist~

que é muito curioso ressaltar, não perde oportunidade para um

elogio, digamos, entusiãstico ao papel histõrico dos bandei 

rantes. Eu fico ã vontade para dizer isto, porque sou pauli~

ta. Mas os bandeirantes, ao longo da his~ôria, têm sofrido!

cusações muito graves quanto ã sua conduta junto aos índios e

aos seus propósitos. Hã, por exemplo, historiadores que sus~

taro que o objetivo dos bandeirantes, paralelamente aos qarim

pos, às pesquisas de pedras preciosas e ouro, etc., era escr~

vi2ar os índios que eles traziam para os centros civilizados.

Parece que sobre isso nio hi dividas. E, não obstante, V. EXL

não faz restrições em seu livro ao papel escravizador.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então tem

que continuar a evangelização n'os termos da época da Colônia?

O SR. DEPODITE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

-Exatamente. Agora, uma evangelização pac1fica. Não hã obrig~

ção, eles não obrigam o índio, impondo-lhe que reze, ou isto

ou aquilo.

_ Naturalmente lamentamos que os bandeirantes não fossem mais

cristãos; mas houve, de fato, na obra, aspectos positivos co

mo o da penetração no Pa1s, da fixação de uma mentalidade na

cional. Isso tudo nõs devemos a esses bandeirantes. Uma digre~
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o SR. DEPUTADD ISRAEL DIAS NOVAES - Dai a sua

tese de que e necessãria. urgentemente. a revisão radical de

dois documentos: o Estatuto da Terra e o Estatuto do fndio.

O SR. DEPOENTE (Ge~. Frederico Augusto Rondon)

- E principalmente uma redivisão territorial. em que nõs pos

samos defin1r melhor o Distrito, o Municipio. Não temos conrei

tos fixados sobre Distrito e Hunicfpio. Temos Municfpios com

B mil qui15metros quadrados em são Paulo e outros com 165 mil

qui15netros quadrados no Parã. De modo que não fazemDs idêia

do que dever; a ser- um I'uni cípi o, se um pafs. se uma comuna. t

preciso definir. Num estudo sobre redivisão territorial.fixei

em 5 mil qui1õ~etros quadrados, na Amazônia. o mãximo de su

perfÍcie de um Ihmicipi.J. Ainda é excessivo, são 4 ou 5 vezes

o antigo Estado da Guanabara.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Mas veja ,

mento popular. no restante. Então. eu propus que nenhum proj~

to de colonização, exploração ou concessão de terras. ~bran~~

do mais de 50 mil hectares fosse aprovado sem a reserva de um

quilômetro quadrado para a implantação do Distrito. Entao, es

te já ficaria reservado.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Seria a ocu

pação poHti ca ?

O SR. DEPOENTE(Gen. Frederico Augusto Rondon )

O Estado implanta o distrito nessa área. O restante é privad~

é uma empresa com seus escritôrios, suas terras etc. Não tem

importância. Mas naquele qui15metro quadrado. naqueles cem re~

tares. encontramos autoridades municipais. serviços e até uma

população u~bana. com atividades industriais. comercia;~.Tudo

isso é possive1. sem prejuízo das grandes explorações circun 

dantes.

sidência)-

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Muito gr~

to a V. Exa •• Sr. General. Estou sHisfeito. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Santi lli Sobrinho)

- Esta Presidência passa a ser ocupada pelo seu Presidente ~

fetivo, Deputado Israel Dias Novaes.

(O Deputado Israel Dias Novaes reassume a Pre

O SR. PRESIDlNTE (Deputado Israel Dias Novaes)

Sr. General. esta Comissão agradece a V. Exa. a contribuição

trazida. que. na verdade siQnificou um rol de conceitos ori

ginais. freqüentemente polêmicos. mas sempre úteis. V. Exa. é

um excelente brasileiro. Antes de encerrar os trabalhos. in

sisto na presença dos companheiros à reunião de quinta-feira.

depois de amanhã. às 10 horas. quando aqui virã depor o Sr.

Ministro da Saude. Dr. Paulo de Almeida Machado. Tenho certe

za de que o depoimento do Dr. Paulo serã tão interessante q1Ja!!.

to a que acabamos de ouvir. Estão encerrados os trabalhos.

:DR. PAULO DE ALMEIDA MACHADO
Ministro da Saúde

21a. REUNI~O REALIZADA EM 27.10.77

DEPOENTE

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Sr. Ministro. Sr. Relator. Srs. Deputados.meus S!

nhores. havendo numero regimental. instalamos a presente

sessão. para ouvir o Exmo. Sr. Dr. Paulo de Almeida Mach!

do. sobre aspectos do problema indigenista do Brasil. Pe~

gunto ~os presentes se desejam ouvir a leitura da ata da

sessão anterior. (Pausa.) Dispensada a leitura da ata.

dispenso-me também de traçar o escorço biogrãfico do Sr.

Ministro da Saúde. pois. na verdade. trata~se de uma das

personalidades brasileiras mais notõrias do nosso tempo.

Mas cabe-nos. agradecer a S.Exa. a extrema gentileza com

que atendeu ao pedido para vir expor. perante esta Comis-

são. a sua experiência lndigenista. O Dr. Paulo de Almel

da Machado. acossado pelos problemas naturais da sua Pas-

aquisição de ãreas. sem limite. por grupos econômicos deve t~

minar. V. Exa. citou por exemplo o Jari. que tem 15 mil quil~

metros quadrados. e é propriedade de uma empresa estrangeira.

ê um projeto aprovado pelo Governo .••

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augustu Rondon)

-~'as eu me contentaria de infcio - porque esse problel1'a das mul

tinacionais seria muito complexo - em implantar dentro da gl~

ba Jari. por exemplo. Municípios I! Oistritos com autoridad es

civis. policiais. judiciãrias. etc .• para dar vida política a

essa ãrea. sem prejuízo da- propriedade privada.

O~R. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - E guarni

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Então. a

V. Exa. estã em oposição à política do Governo. que é de ex

tinção de Municfpios. O Governo extinguiu centenas deles.

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

uma organização politi ca -?

O SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

_ Política. ê isto. Pode ser feito sem prejufzo do empreendi-

ções mi li tares ?

o SR. DEPOENTE (Gen. Frederico Augusto Rondon)

_ Guarnições militares. se necessãrias. Agora. a ausência co~

pleta de toda representação do Estado é que não é admissível.

De modo q~e t~r'a~os nessa ãrea. segundo o meu critério. pelo

menos três Municípios. com suas sedes, suas Prefeituras: e ca

du rtunic'fpio desses com seus di:;trito~" suas intendências,5E'U

Nv Estadq do Parã e no Estado do Amazonas principalmente. on

áe e Governo Arthur Reis. num ato sã. extinguiu 252 Municípi

os. Eu critiquei a decisão, mandei o estudo a e1e. e ele não

ficou zangado; acusou o recebimento. O que há aí é a incomp)'~

cnsão do papel do Municfpio. da missão do Município no âmbito

rural. Não temos essa noção do Municfpio rural. A cidade deve

ser uma conseqlJênet a do desenvolvimento muni.ipal. não uma c~

dição para haver Município. o que seria uma contradição. PO!.

que se jã existe uma cidade. ~ntão. devia ter havido um Muni

c'ipi o antes.

Juiz de Paz. sua Subde1egacia de Polícia.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS NOVAES - Quer dizer.
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tãrio de Governo, encontrei-o como Diretor do Departamento

numa luta em que ambos nos portamos cavalheirescamente, ã

havia lugar de pesquisador na Amazônia. Ao receber esta c2

muni cação, pronto para desligar o telefone, jã que o trab~

lho havia sido mais ou menos perdido, S.Exa. ouviu: "Espe-

descontente com os rumos da civilização e, ao mesmo tempo,

esperançoso de uma nova civilização? Durante seis meses d~

dicou-se ao estudo de pesquisas sobre a Amazônia, no intui

to de apresentar e defender uma tese sobre a matéria. Qua~

jã

brasil ei-gião Amazônica, para um convlvio com os índios

vra diretamente ao Sr. Ministro para a sua exposição,

ra al, para pesquisador nâo há vaga,'mas há o cargo de Di

retor do Instituto de Pesquisas da Amazônia, para o qual o

Sr. está convidado". Entio, aquele homem que se habilita

ra, por seis meses, especificamente para aquilo,acabou in!

talando e dirigindo o Instituto, que hoje e um dos orgu

lhos da ciência tropical do Brasil. Alem da razão de ter

instalado o Instituto de Pesquisas da Amazônia e ter sido

o seu diretor durante cinco anos, qual outro motivo teria

determinado o convite para esta vinda, na manhã de hoje, a

esta Comissão!. Acontece 4ue o Dr. Paulo de Almeida Machado

era notório, em são Paulo, pela paixão que dedicava ao as

sunto indigeólsta. Aparentemente, nada tinha ele a ver com

este assunto, mas, por ininiativa propria e por gosto indi

vidual, não passava um ano sem que ele se dirigisse à Re-

ros. Isto durante anos. Todos QS anos, ia lã, ficava dois

a tres meses, e trazia aquele subsídio formidãvel para sua

experiencia de brasileiro. t um apaixonado da cuasa indig~

n1sta. E o aspecto indigenista que o interessava natural

mente era o sanitãrio, aspecto ainda não abordado por esta

Comissão .. Quando recebemos a sugestão para convidã-lo,esta

foi de pronto acolhida. De sorte que, fazendo esta prelimi

nar um pouco alongada, quero, na verdade, agradecer a este

eminente brasileiro a sua gentileza e recordar que esta ge!!.

tileza 0lfrre no dia seguinte ao em que foi ele personagem

de uma polêmica das mais acp~as no plenãrio desta Casa~u~

do se verificou um fenômeno raro: toda a Cimara dos Deput~

dos, pelos seus dois partidos, saiu em defesa do Ministro,

em face de acusações injustas de que fora alvo. Assim se~

do, a mim me cabe o extremado prazer de transmitir a pala-

que não vem ele aqui por força de convocação, mas por me

ro convite, o que transcende do nosso Regimento. Tem a p~

lavra o Sr. Ministro.

O SR. DEPOENíE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas generosas
palavras e por reviver aqueles tempos e~ que convivemos em

São Paulo, quando, embora competindo, conseguimos conser

var, o tempo todo, a admiração e o respeito mútuos.V.Exa.,

como atuante homem público, conhece as pessoas e tem boa

memória. Muito obrigado também por este convite que me foi

feito e que recebi com alegria. Desde 1958, eu me preocupo

diretamente com os nossos indios, não no sentido dE escre

ver, de falar, de contestar, de criticar, mas sinto aquela

preocupação'que gera um comportamento. Então, eu ia ã Re

gião Amazônica, como disse o Sr, Presidente, cada ano ,per.

manecendo até tres meses, quando as licenças-premio o per

mitiam. Havia um Secretãrio de Saúde, meu superior, que n~

9ava sistematicamente autorização para essas viagens, que

eram feitas exclusivamente às minhas expensas, sem nenhum

apoio oficial. Mas me fascinava o problema de como condu

zir a saúde do lndio durante a fase, de inevitãvel contacto

com o civilizado. Interessava-me conhecer o indio antes do

se

por

não

eleitoral,

intermediã-

Estadual da Criança, o DEC, de onde saiu ele, sempre

légio são Luís, dos Jesultas, depois o curso

ta, que ê uma das mais complexas e diflceis, não teve dú

vidas em encontrar uma brecha na sua agenda para atender

ao nosso convite. De minha parte, posso prestar um test~

munho breve sobre a personalidade do Ministro, que e meu

coestaduano honorãrio e, logo após, explicarei esta cir-

motivos polemicos. o tranqUilo Ministro que hoje conhece

mos, na verdade, e uma personalidade exigente e tempestu~

sa, se me permite S.Exa. Saiu do Instituto Adolfo Lutz por

motivos de inconformidade com o serviço ali desenvolvido.

Também não concordando com a politica determinada pelo S~

cretãr.io de Saúde, saiu do DEC. Depois, foi posto à frente

do Departamento da Lepra de São Paulo. 'Ficou algum tempo e

também discordou da gestão superior, que contrariava os

seus propósitos. Finalmente, decidiu ele arredar-se da ci

rio, finalmente o curso superior, catedrãtico de Microbi~

109ia na Universidade de Campinas. Posteriormente, ingres

sando na repartição pública, foi dirigir o mesmo Instituto

Adolfo Lutz, em Campinas. Mais tarde, quando eu era Secr~

Almeida Machado achou que devia levar aos derrotados, mas

sustentadores da tese por ela esposada, a sua solidaried~

de permanente. Então resolveram pensar as mãgoas do Estado

derrotado e, por isso, mudou-se para são Paulo a família AI

meida Machado. Foi uma extraordinária aquisição para o meu

Estado. O Dr. Paulo fez o primãrio em São Paulo e foi, d~

pois, cumprir o curso medico na Praia Vermelha, no Rio de

Janeiro. De volta a São Paulo, ali dedicou-se ao magisté

rio, cumprindo todo o itinerãrio do magistério, desde o

curso 9inasial, onde ele ensinava, se não me engano, no C~

cunstância. S. Exa. foi tambem meu competidor

inglesa, disputando as mesmas cidades, e a diferença de v~

tos de um para outro foi mlnima, o que muito me envaidece.

O Dr. Paulo de Almeida Machado, nascido em Uberaba, no Es

tado de Minas, hoje praticamente mudou esta circunstância

geográfica para aderir ao seu Estado de adoção, que e o de

São Paulo. Recordo-me do que se dizia, ao tempo em que S.

Exa. era eminente autoridade sanitãria em São Paulo, a re~

peito das circunstãncias em que ele e a famllia mudaram de

Estado. Tendo participado moralmente da rebelião constit~

cionalista de 32, sobrevinda a derrota da causa, a família

vilizaçâo - este episódio ~ muito curioso - quem sabe

do se apresentou como pesquisador, ficou sabendo que
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leis novas na ãrea da saúde. Sim. hã, porque não havia n~

nhuma e era preciso dar-lhe uma estrutura. Essa própria u-

contacto - e convivi com tribos bem primitivas ainda na f!

se do canibalismo - para verificar o que acontecia com ele

depois que entrava em contacto com o civilizado. Este as·

sunto sempre me fascinou e. embora hoje ele não esteja e!

pecificamente dentro das missões do Ministério da Saúde.en

tendo que o Ministerio deve cuidar da saúde de todos os

brasileiros. E os índios são tão ou mais brasileiros que

quaisquer outros, e precisamos pensar neles. O Ministerio

da Saúde tem uma tradição 'g)oriosa nesta ãrea. A unidade

de atendimento especial da Divisão Nacional de tuberculo

se. hoje ~i'isão de Pneumologia Sanitãria. teve como insp!

radar e como alma Noel Nutels. Ele sempre foi do Ministe

rio da Saúd~ e continua atuando. A conjunção de esforços

do Ministério da Saúde e da Força Aérea Bràsileira permi

tiu a Noel Nutels'executar aquela obra. que ê de todos c~

nhecida e admirada. Se um dia se escrever a antologia da

saúde pública do mundo, Noel Nutels não poderã ser esquecl

do. Mas era um grupo. digamos,. escoteiro, ao qual o Mini!

terio da Saúde não emprestava um apoio formal. um grupo

que nem tinha existência definida em lei. Aqui,permitam-me

abrir um parênteses. A lei que criou o Ministério da Saúde.

há 24 anos. criou o Departamento de ~dministração. o Depar

tamento de Pessoal, a Divisão de Material e ponto final.

Não criou nenhum õrgão-fim. Hoje estranham que hã muitas

nas. A partir de 1974. houve uma série de ações procurando

incorporar a assistencia médico-sanitãria ao indígena ao

Sistema flacional de Saúde. A este propõsito", é preciso di!

tinguir que hã tribos. grupos arredios. ainda não contact!

dos. ou apenas com contactos eventuais, os quais estão a

cargo da FUNAI, que mantém uma assistência médica tão boa

quanto possível. O Ministério da Saúde assiste com orient!

ção. no caso de perspectivas de mudança de situação sanitI

ria e introdução de novos métodos de controle. êstuàos ep!

demiolõgicos. mas a execução P da FUNAI. O Ministério da

Saúde não e autorizado a atuar nesses territõrios. onde o

trabalh? é sobretudo de antropõlogos. de especialistas em

atração e pacificação. Mas resta uma grande faixa de ín

dios mais ou menos acultur~~os. que vivem em diversos r!

cantos do País. alguns pelo Sul da Bahia. certas regiões

do Nordeste. de Minas Gerais, que são de acesso relativa

mente fãcil e estão mais ou menos assistidos pela rede, e!

bora precãria. que existe pelo interior. Outros estão em

locais muito remotos. onde não existe nada para ninguém.Ef

ses começaram a preocupar o Ministério da Saúde.Surgiu. en

tão, como primeira providência. a elaboração do Projeto AI

to Solimões. Esse projeto - saúde e saneamento na Regiao

do Alto Solimões - foi elaboradp depois de 1974 e se este~

de ao'longo de quase mil quilômetros do rio Solimões. numa

região absolutamente carente de assistencia. entre Tefê e

Benjamim Constant. Naquele trecho. não existia coisa a1g~

galo Foi um grupo de gente que entendeu que preclsava f~

zer algo e teve a coragem de faze-lO. sem suporte lega1.Se

fõssemos ju19ar rígidos padrões legals. provavelmente Noel

Nutels seria condenado, porque ele estava fazendo algo não

autorizado pela legislação vigente. Nessa situação perman~

ceu o Ministério ate 1974. Era preciso dar ~uporte legal

às ações do Ministério. Não podemos permanecer na ilegal!

dade. Tivemos de bater ãs porta~ do Congresso Nacional e

pedir leis que legalizassem as 'nossas a-ções e traçassem um

rumo para o Ministerio, que'realmen~e.não,tinha~,Entre é!

construido pelo Bispo há 30 anos. e não havia recursos p~

ra ter~inar a construção e muito menos para o funcionamen

to do rrospital. Foi elaborado esse projeto. que consiste

na instalação de unidades simplificadas em todos os povo~

dos maiores de 400 habitantes, as quais que são apoiadas

em centros de saúde e hospitais instalados em Benjamim Con!

tanto São Paulo de Olivença e Tefê. Aqui é essencial o con

ceito de qUe se trata de uma unidade fixa e permanente. Os

organismos internacionais de saúde já o afirmaram diversa?

Vezes. e-nós, no Brasil. estamos cus tanto muito a entender

nidade de atendimento especial nunca teve existência

ses muitos herõis. muitos escoteiros que surgiram

le-

nesses

ma em materia de assistencia medico-sanitãria. a nao

um hospital em São Paulo de Olivença. que estava

ser

sendo

que serviços volantes ou assistências não mudam a qualid!

de da saúde de uma população. Somente uma unidade perman~

ce. fixa, é capaz de modificar o nível de saude daquela p~

p01ação. Em vez de fazer barcos. ambulâncias ou cOlsas s!

melhantes. que influem muito mais no faturamento dos conS-
trutores do que na qualidade de saúde da população, f 01

constituida essa rede. que se apóia no-Hospital de Benj!

mim Constant, construído pela Fundaçao sesc, há muito a

nos. que depois, por dificuldades operacionais. foi tran!

ferido para o Exercito brasileiro. Agora cogita-se de sua

volta ã Fundação SESP. Essa rede apóia-se também no .HosPl

tal de São Paulo de Olivença, que. como disse.estava se~

do construido nã 3D anos - agora foi terminado. estã pov~

ado fte pessoal devidamente treipado - e no Hospital de T~

24 anos. destaca-se indiscutivelmente Noel Nute1s com a

sua unidade de atendimento especia~, dedicada especifica

mente aos índios. Por outro lado, nessa temporada tambem,

a SUCAM - Superintendencia de Campanhas - combatendo a .m~

lãria em todo o Pais. jamais se furtou a combater ma1ãria.

porque a população fosse indígena. Ela trabalhou por todo

o territõrlo nacional, sem selecionar regiões. combatendo a

malária da mesma forma onde havia indios e populações civi

1izadas. inclusive conseguindo que os índios participassem

do trabalho. Temos fotografias de indios nus. manobrando os

aparelhos de detetização e colaborando ativameDte na exec~

ção da companha contra a ma1ãria. Até ai, era algo de in

formal. Oficialmente o Ministerio ainda não tinha uma ação

direta e especifica no que diz respeito ã saude dos indig! fé. que é da Secretaria de Saúde do Amazonas. mas entra'
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que e construído a fundo perdido, visto que não podemos

pensar em retorno desse capital. O retorno sera a melho

ria da condição sanitãria da população. E em cada casa es

ta sendo construída uma privada. A construção de privadas,

lá, é um pouco difí~il, porque o terreno e baixo, alagad!

ço. Temos de usar fossas de fermentaçao, que são um pouco

mais dispendiosas do que as fossas secas utilizadas em o~

tros terrenos. Mas tenho certeza de que é um investimento

altamente compensador, inclusive porque se trata de cerca

de mil quilômetros de rio, que eram terra de ninguem,onde

não havia qualquer sorte de assistência. Esses postos si!!!

plificados sõ tem valor quando estão dentro de uma rede,

que assegura supervisão e apoio à retaguarda. Hã uma la~

chinha para evacuar os doentes que necessitam de hospita

lização de um lugar para outro. Essa rede é da maior im

portãncia e estã atendendo uma população predominanteme~

te indígena. Hã projeto de uma segunda rede, que seria ao

longo do rio Madeira, mas esse projeto ainda não dispõe

de recursos para a sua implantação. Todo o projeto do AI

to Solimões nos vai custar, por ano, apenas 53 mil cruzei

ros, embora ofereçamos salãrios que muita gente considera

exageradamente altos. r porque trabalhamos com pouca ge~

te, muito bem treinada é com alta produtividade. A parte

de construções fica em 2.174.000,00 mil cruzeiros; o trei

namento do pessoal em 86 mil cruzeiros; e o equipamento,

em 220 mil. r um programa barato, não se precisam muitos

recursos, mas estes dão rendimento enorme, sobretudo po~

que hã uma atenção permanente. Não é serviço volante. O

primeiro passo do Ministerio d9 Saúde no sentido de dar

assi~tência continuada ãs populações indígenas foi a pr2

gramação do Alto Solimões. O passo seguinte foi a criação

no Ministério da Saúde, de uma comissão especial de est~

dos, problemas de saúde relacionados com a comunidade i~

dígena. Passamos a ter um õrgão especial, dentro do Minis

ter;o da Saúde, cuidando especificamente desse assunto.

dentro do sistema e serã reorganizado. Em recente viagem

que fizemos pela região - vamos projetar, daqui a pouco,

os slides a respeito - jã visitamos, concluídas, as uni

dades de Belem, Santa Rita do Weil, Amataurã, Tonantins,

Tamaniquã e Alvarães. Essas unidades jã estão terminadas,

em funcionamento, e, o que e mais importante, são opera

das por pessoal recrutado no local. Houve um atraso bas

tante grande na implantaça~ desse programa, porque faze

mos questao de recrutar pessoal residente lã, selecionã

10 e treind-lo. O treinamento foi ministrado nas unidades

sanitarias da Transamazônica, porque treinar esse pessoal

numa Capital seria distrocê-los completamente. Depois de

treinados, eles foram para seus postos. Criou-se inclus!

ve um problema. Nesses po~tos, temos os primeiros índios

com carteira profissional. Foram as primeiras carteiras

profissionais surgidas nessas localidades. Ainda hã quem

discuta se seria ou não legal dar uma carteira profissi~

nal para um índio. Enquanto discutem, os índios têm car

teira profissional e recebem salãrio naquele posto. Parece

que o índio não pode assinar contrato de trabalho, não ê

capaz etc. Os juristas que o discutam. Enquanto isso,eles

estão trabalhando e prestando um serviço muito bom e in

~ubstituível: primeiro, porque eles falam a língua da te~

ra; segundo, porque tem autoridade moral muito grande por

serem iguais aos habitantes locais. Numa dessas viagens,

tive uma experiência muito curiosa. Encontrei uma família

vivendo ã beira de um rio, evidentemente em estado não s~

tisfatõrio, e com belíssimos mamoeiros carregados daque

les deliciosos mamões da Amazônia, e os mamões eram com!

dos pelos pipiras, passarinhos frutíferos que eles tem lã.

Gas~ei o melhor da minha ciência para explicar àquela fa

milfl que eles devi~m comer mamões. Ouviram-me durante

cerc~ de uma hora, respeitosamente, dizendo que sim, com

a cabeça e despediram-se muito amavelmente. Quando voltei,

UII Illês depois, perguntei ao garoto: "Como e, jã comeram

o mamão?" Ele disse: "Não. Senhor". "Você não acreditou Aqui, uma razão de apreço para com esta comissão, que

n~ que eu disse?" "Acreditamos sim". "Voei acha que eu

lIlenti?" "Não, o Senhor não mentiu". "Se você acha que t?'1

não menti, se voce acreditou no que eu disse, por que não

comeram o mamão?" "O Senhor expli eou muito bem que mamão

i bom para doutor e para pipira". Aí estã uma lição muito

grande. Eu não falava a lingua deles. Eu era um ser dife

prestaria um grande serviço ao Brasil se se transformas

se noma comissao permanente e não numa simples CPI, po~

que e preciso instituir sistemas permanentes e atuantes.

No Ministério da Saúde, em 3 de junho de 1975, foi criada

a Comissão Especial para Assuntos de Saúde relacionados

com as Comunidades Indígenas, a CEACr. Essa comissão tem

programas da FUNAI, elaborados de comum acordo com o Mi-

nisterio da Saúde; planejar, orientar e avaliar ações re

lacionadas com o controle de casos de agravos à saúde po~

normas sobre saúde e nutrIção, relacionadas com as comun;

dades indígenas; adaptar as normas de proteção e defesa

da saúde à realidade atual das comunidades indígenas, em

diferentes graus de aculturação; recomendar critérios p~

ra progressiva integração ao sistema nacional de saúde

das ativldades de assistência médico-sanitãrias ãs comuni
dades indigenas em estado de acultúraçâo, de acordo com os

rente, com outras necessidades, outros hãbitos. Então ma

.ão podia ser muito Dom para mim, mas não era para eles.

Por isso recrutamos pessoal local, igual ao pessoal da

'terra. O que ele fala tem credibilidade ,para o pessoal da
terra. E assim surgiram os primeiros 200 empregados perm~

nentes nessa ãrea. Acham-se em construção as unidades de

Bom Futuro, Flora, Caturiã, Jacare e Foz do Mamoriã.Essas

unidades deverão ser concluidas ainda no decorrer deste

ano. r um trabalho lento, porque não e fãcil levar mate

rial de construçao ate lã. Depois, porque cada localidade

dessa estã recebendo serviço de abastecimento de ãgua,

as seguintes atribuições: promover estudos, estabel eeer



Junho de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) - Suplemento Sábado 17 289
I

num meio ambiente onde havia outros arborovirus outros a

gentes patogênlcos. Ela sofreu diversas epidemias, ao me1

.0 tempo em que era colocQda em locais onde não podia ter

a mesma alimentação que tinha tradicionalmente. Sua prod~

ção foi drasticamente reduzida, até que se conseguiu le-

co conhecidos e que surjam entre as populações indígenas;

estabelecer projetos específicos com base em ações plan!

jadas por órgãos especializado~ do Ministerio da Saúde OU

por grupos de trabalho especialmente criados para esse

fim por ato do Ministro da Saúde. Essa comissão,criada em

1975, e presidida pelo professor Roberto Baru9gi, da Esc~

la Paulista de Medicina, que já e o lider de um grupo que

bã muito tempo vem trabalhando Cem questões de assuntos i~

dígenas. Essa comissão jã elaborou projetos de maior int!

resse. Mas faltava o mecanismo de finan~iament~ desses

projetos. Criou~se, dentro do Ministerio da Saúde, para

desgosto desses que acham que estamos criando muitas leis

inúteis - mas precisava existir, não havia outra maneira

de fazê-lo - um gr:po de apoio a projetos de pesquisa: o

GAP. Então o GAP mobi1iza recursos para financiar os pr~

jetos da CEACr. Dois projetos jã estao bastante avançados,

-já têm resultados parciais. Ambos são muito interessantes,

mas um tem uma conotação muito curiosa: e um estudo longi

tudinal de crescimento de crianças índias no Alto Xingu.

Esse trabalho deve estar concluído em 1978. Mas, ate ag~

ra, ele jã revelou dados interessantíssimos, como, por

, exemplo: o estado de nutrição das crianças ínilias do Xi~

9u ê melhor do que o das crianças da Grande São Paulo. E

um resultado realmente surpreendente. Nesse estudo longi

tudinal do crescimento de crianças do Alto Xingu verifi

cou-se que a prevalência global de desnutrição, progressa

e atual, e da qrdem de 17,8%. E, em )970, Batista Filho,

na cidade de são Paulo, encontrou 31,4%, quase o dobro. I~

so ocorre com um grupo indígena do Xingu que vive muito

próximo de suas condições naturais. Grupos transplantados

para condições artificiais não exibem esse mesmo nível de

nutrição. Outro trabalho de pe5quisa, financiado pelo GAP

e qué se tornou poss~vel depois da constituição dessa Co

missão, é um estudo que estã sendo reito sobre os Kreen-A

karore, tentando responder as duas perguntas. Primeira: os

recursos medicos existentes têm sido plenamente aplicados

na proteção desses grupos humanos? Segunda: os recursos mi
dicas existentes são suficientes para assegurar a sobrevi

vência do homem primitivo, uma vez quebrado o estado de i

solamento em que vivem? são duas perguntas ~e importância

fundamenta 1 para·a prob1emã t i ca i ndí gena. O tnbdl ho foi i

niciado em 1975 e deverã prcsseguir ate 1978, ate o final

do Governo. Jã há recursos assegurados para isso. Esse e~

tudo a respeito dos Kreen-Akarore é muito oportuno, foi i-

'niciado na época da transferência da tribo para o Parque

do Xingu. Ate que essa tribo fosse transferida,sofreu tr~

mendamente as conseqUencias de deslocamentos impostos pelo

progresso. Ela foi tirada do seu habitat natural, entrou

vi-la para o Parque do Xingu, praticamente em 1975,quando

entraram 82 Kreen-Akarore no Parque do Xingu. Eles jã vi

nha~ sofrendo decadência. E o transplante também foi tu

Multuado. Existe uma excelente documentação, aqui, sobre

tudo que aconteceu. Em 1976, os 82 índios jã estavam red~

zidos a 64, apenas, mesmo no ambiente muito mais favori

vel da Xingu. Mas, com grande sabedoria, a administração

do Xingu, os irmãos Villas Boas movimentaram os Kreen-Ak~

rore de um para outro local, escolhendo sítios mais fav~

rãveis para sua sobrevivência dentro do Parque. Em 1976,

jã se restabel~eu o eqUilíbrio. E em 1977, nasceu o pri

meiro Kreen-Akarore dentro do Parque do Xingu. Quer dize~

jã foi neutralizado o trauma decorrente de todas essas m~

danças, de toda essa peregrinação, ate sua instalação d~

finitiva no Parque do Xingu. Então, ê um exemplo típico,

muito bom para pesquisa científicd e que nos permite est~

dar a possibilidade de responder àquelas duas perguntas

fundamentais que eu me permito repetir, Sr. Presidente,

com a autorização de V.Exa. Os recursos medicos existe~

tes têm sido plenamente aplicados na proteção desses gru

pos humanos? Os recursos Pledicos existentes serão sufici

entes para assegurar a sobre~ida do homem primitivo, uma

vez quebrado o estado de isolamento em que vive? Essas

duas perguntas - creio - são o maior desafio ã comunidade

de saúde, quando se trata do problema indígena. Foi uma

fase patern~lística, em que se distribuía bastante antibi

6tico; fortificante e remedio. Hoje, estamos numa fase
mais inteligente, e se considera que a primeira desvant~

gem do índio e a fragilidade no seu sistema imunolõgico.I

le não tem tido contato, através dos anos, com os agentes

patogênicos que lhe são levados pelo civilizado. E todos

nós, um dia, pensamos ter algum contato com os índios. D!

vemos pensar muito nisso: podemo~ ser, involuntariamente,

a causa de muitas mortes, levando vírus e bactérias, aos

quais eles não estão acostumados. Então, e bom fazermos um

exame .de saúde muito rigoroso an,tes de ir. Hã muitã gente

que o faz depois, quando volta. Este e um ponto de vista

puramente egoísta e anticientífico. Devemos explorar o

nosso organismo antes de ir para lã, para não levar age~

tes patogênicos para os índios. Mas boje jã se faz mais

vacinação, jã se protege mais a saúde do índio. Por falar

em vacinação, jã me referi ã ação histórica da Unidade de

Atendimento Especial, criada por Noel Nutels, ainda exi~

tente. Essa Unidade jã vacinou com BCG intradêrmico, pr~

tegendo contra a tuberculose, 78,7% dos 100 mil indígenas

contactados. Essa ê uma porcentagem ideal. Certamente ai~

da não a conseguimos na maioria das grandes capitais bt·~

sileiras. E, no entanto, já o conseguimos entre os índios

contactados. Sã~ populações esparsas e de difícil acesso.

Ainda recentemente, quando fizemos aquela viagem ao Proj!

to Alto Solimões, surpreendi-me com a ação das moças da

Unidade, aplicando vacina intradermica. Isso realmente fili.

ta nas capitais. Mas, na fronteira do Peru, estavam as m~
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ças da Unidade de Atendimento Espeçial vacinando as cria~

caso no dia em que chegamos. Isto e um progresso muito

grande, ã custa de esforço e sacrificio enormes. Essa uni

assistência legal, nunca t~ve recursos próprios. Nela não

hã chefe. não hã gratificação de chefia, não hã nada nes

se sentido. Existe. sim. garra. espirito público. mistica

da saude publica. E jã vacinou 78.7% dos indios contacta

dos. quando nas grandes capitais ainda não conseguimos f~

zer isso. com uma população que estã no grupo escolar, no

centro de saúde. Então. indiscutive~ente. essa Unidade 00

Atendimento Especial merece as nossas homenagens. Com re

lação ã malãria. jã me referi. E como conseqUência de to

da essa nova mentalidade no Ministerio da Saude houve um

incremento considerãve1 das atividades. Em 1973. a SUCAM

atendia a 119 localidades indigenas; em 1976.,atendeu a

153. Borrifações. aplicações de DDT: em 1973. foram fei

tas 2.409; no ano passado. foram realizadas 5.085. quase

6 mil. Amostras de sangue de indigenas. colhidas e examl

que essa nova filosofia do Ministerlo. ou seja. a criação

da CEACI. do GAP. a dinamização e autonomia da SUCAM, pe.!:

mitiu, em três anos. um crescimento superior ao havido no

decorrer da história ate 1973. Outro problema grave para

os indios e a febre amarela. contra a qual eles agora são

protegidos. Atraves dos anos, ate 1974. tinhan sido vaci

nados contra a febre amarela 2.845 indios. Vejam bem: de~

de o descobrimento do Brasil ate 1974. Oe 1974 a 1976. f~

ram vacinados 2.554. V.Exas. dirão: mas para 100 mil in

dios. o número e muito pequeno. Eu tambem acho muito po~

co. Sõ espero que al~uém me diga como se pode conseguir

levar a vacina refrigerada e conservã-la assim ate a vacl

nação do ultimo dos 100 mil indios contactados. Quando me

deram essa resposta. eu garanto que chegaremos a 80 mil.

Mas. por enquanto. 2.500 foi a quantidade que pudemos v~

cipar. E problema no ' qu~ pela primeira vez o Ministerio

primeiro lugar. dentre as micr~filãrias. a mansonelozarde.

que é uma microfilãria considerada não patogênica.Não se

conseguiu evidenciar, ate hoje. qualquer doença produzida

por ela. Ela e muito freqUente em t040s os rios da Amaz~

nia, mas foi estudada pelo Ministério da Saúde na zona de

Jaquaretê, Pari-Cachoeira e Taracuã. no noroeste do Est~

do do Amazonas, junto ã fronteira da Colômbia. E suas p~

pulações indigenas revelam uma porcentagem de 7,76%. que

ê baixa, comparada aos indices de população branca ou me~

tiça. ao longo do rio Solimões. Mas. como disse. até hoje,

não se conseguiu provar que "55a mansonela produza qual

quer doença no homem. A única desvantagem ê qué os princi

piantes a confundem com a oncocerca. Esta, sim. produz a

oncocercose. que pode evoluir ate a degueira. A oncocerc~

se, no Brasil foi d~scoberta hã pouco tempo. Quem a desc~

briu foi Beasoti. trabalhando em Campinas. no Estado de

desse

muito

colhidos
gravidade

tratamento.medicar. os casos que sejam susceptlveis de

contrando-se 25% de indios contaminados. A partir

- e jã tratou diversos casos. Conforme os dados
ate agora. a oncocercose. no Brasil, não tem a

da oncocercose africana. Os casos de cegueiras são

quer dizer, em que os indios sejam bastante acessiveis p!

ra serem tratados. Para isso o Ministerio jã importou m~

dicamento que não existia no Brasil - a soramina sõdica

o objetivo dessas expedições e delimitar a ãrea endêmicae

jã em 1973. Morais fez a sua primeira expedição para bu~

car os casos. Não ficando mais contente com aquilo que lhe

che9ava ãs mãos no seu laboratôrio. foi ã Região Tootobi.

examinou a população ondigena composta de 91 indios e e~

controu 62.6% positivos co~ a oncocercose. E. em uma se

gunda 'expedição ao rio Matalaú e ã serra do Surucucus. M~

rais encontrou 50%. Então. o Ministerio da Saúde resolveu

recorrer a especialistas internacionais. uma vez que a d~

ença ê muito bem estudada na ~frica e na Venezuela.No Br~

silo só tinhamos Morais trabalhando nessa pesquisa. E co~

seguimos da Organização Pan-America~a de Saúde que manda~

se um especialista. Veio o Dr. Raci. Em 1974. a OPAS nos

atendeu muito prontamente: mandou uma expedição ao Rio A

uaris. onde se confirmou a existência da oncocercose. en

momento. então. o Ministerio da Saúde tem promovido expe

dições freqUentes. e cada vez ma!s reforçadas. do ponto

de vista técnico-cientifico. ã região dos indios Iamomama.

Os Iamomama são a única tribo a sofrer de oncocercose. E

São Paulo. que teve a oportdRldade de examinar uma crian

ça. filha de um missionãrio. que vinha da serra do Parima

Esta e uma doença que existe só na fronteira da Venezuela

O exame medico foi feito em Campinas. Em 1970 e 1971. Má

rio Morais, que era do Instituto Nacional de Pesquisas da

Amazônia e que hoje estã no Instituto Evandro Chagas, do

Ministerio da Saude, registrou mais três casos de pessoas

vindas tambem da selva. Ele as examinou. em Manaus. Mas.

rAros. apesar de terem sido exaustivamente procurados. In

clusive lãmpada de fenda foi levada para aqueles sertões.

para examinar-se pacientes. e não se encon~rou nenhum caso

de cegueira indiscutivelmente atribulvel ã oncocercose. R~

centemente. houve três casos. muito comentados em Manaus.

mas que 'foram examinados pelos especialistas: um. tinha a

seqDencia do tracoma; outro, produzido por um acidente; o~

tro. não identificado. mas não era positivamente conseqUê~

~ia da oncocercose. Aqui, no Brasil. parece que ela não ê

tio grave como na ~frica. Mas. de qualquer forma, precisa

ser combatida. E muito dificil. porque grande parte dos I~

lIlomamas ainda são arredios, e a FUNAI desaconselha qual-

quer tentativa de contato com ales. Então, na situação a

tual. podemos dizer que nos limitamos a um cordão saniti

rio. Já conseguimos determinar a ãrea infestada. para tr~

tar quem seja acessivel e sobretudo vigiar. para que eles

não venham trazer a doença para o Sul. ao longo das novas

vias de comunicação. porque o transmissor é um simulidio •

em

teve

provam

dade existe desde o tempo em que Noel Nutels nunca

nadas: em 1973. 900; em 1976. 2.788. Esses dados

da Saúde enfrentou foi o das microfilarioses. Temos.
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Ele existe praticamente em toda a Amazônia e em todo o Pl~

nalto Central. Então, ê preciso que o doente não saia da

região. Quem for sair tem que ser tratado. Sumariamente,i!

to e o que temos feito. Sr. Presidente, depois eu projet!

rei um slide documentando a viagem, e tambem faremos cir

cular umas fotografias dessas expedições. O material, nat~

ralmente, não e art;sticu, vara apresentação: são fotogr~

fias tomadas por pessoal de campo e em situações de campo.

Mas, antes de passar a essa demonstração,gostària de,para

para o futuro, para dizer como irã evoluir. Nõs acredit~

mos que o nosso campo de ação e forçosamente limitado,po!

que existe um território que estã nas mãos dos especiali!

tas, e quem estã em condições de cuidar deles é a FUNAI.

Nós podemo~ trabalhar i margem. Temos competencia apenas

para trabalhar i margem desse. t.erritõrio. E quando falo

"compêtencla", refiro-me a compet~ncia legal e operacio

nal, porque não não temos antropólogos, não temos os re

cursos que tem a FUNAI para trabalhar com os ;ndios ainda

arredios. Esta e uma faixa muito grande da população indI

gena e talvez a que mais necessite, porque e a que estã

sofrendo o impacto ~o contato com os civilizados.Ainda e-

havidos, parece que cada vez que mais se progride, desc~

bre-se que se sabe menos. Hã ainda multo a pesquisar no

campo da saude na Amazônia. O Ministêrio da Saúde mantem

em Belem o Instituto Evandro Chagas. Este Instituto ê um

excelente centro de vitrolog;'a, inclusive reconhecido p~

la Organização Pan-americana de Saúde como centro de ref~

rencia, com excelente tradição no estudo de arborovTrus,e

mantem ainda o Hospital Barros Barreto, que era uma obra

que estava paralisada há dez ou vinte anos e foi termina

da nesta administração. Esse hospital conta com 500 lei

tos. A partir desse suporte bãsico, o Ministerio da Saude

estã ultimando as demarches para inicio da construção,em

Belem, de um centro de primatas, para criar primatas e
fornece-los ã experiência científica. Em todo mundo cie~

tTfico hã uma procura muito grande de primatas da Amazô

nia, que chegam a ser vendidos a cem dólares a cabeça,

com perigo de exterminio da nossa fauna. Então, vamos ma~

ter um centro de criação para fornecer animal produzido

em criatõrios e, ao mesmo tempo, fornece-los para as nos

sas instituições cientificas, para o Instituto Evandro C~

gas, particularmente, que preci~a de primatas para trab~

lhar em vTrus, a fim de elucidar doenças muito freqUentes

na Amazônia. Com um centro de primatas, com o Evandro Ch~

gas, com o Hospital Barros Brito, ampliando o Evandro Ch~

gas, iniciando a construção de um projeto que a fundação

tem há anos e que ate hoje não foi poss;vel come~ar - v~

mos começar - nõs estaremos com base para um Instituto N~

cional de Saúde da Amazõnia. O Instituto de Pesquisas da

Amazônia, de Manaus, do qual fui diretor - eu o construT

e, portanto, quero muito bem a elp - ê devotado ã ecolo-

50S.

do

global

seria duplicação, nem concorrente, nem coisa nenhuma

Machado) ~ Esses dados se inserem naquele numero

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Esse e sã o pessoal da unidade especial; só o

pesso~l da tuberculose.

que dei de inTcio. O slide seguinte.

O SR. ASSESSOR - são os treinamentos de ~

tendentes para o controle da tuberculose.

O SR. DEPOENTE (Minist~o Paulo de Almeida

Machado) - Agora hã todo aquele pessoa] daquele projeto

Instituto de Pesquisas da Amazônia. Deverã haver, também,

uma escola de saúde publica e um centro reg;onal de est!

t;stica de saude na Região Norte. Serã, então, um centro

po~eroso para o estudo da patologia.amazônica, algo que

nês conhecemos muito pouco e precisamos começar a estudar

antes que seja tarde demais. Sr. Presidente, peço licença

então, para passar umas projeções.

O SR. ASSESSOR - Ate 1975: 287, em 12 CU!

V1a amazônica e aos recursos naturais da Amazônia.Ele não

e exatamente um instituto de saúde. Em Belem, jã existe

toda essa ,infra-estrutura, no Evandro Chagas, onde trab~

lha o Mãrio Morais, que e o homem que mais estudou onco

cercose no Brasil, o Fraia, que e o entomologista brasi

leiro que se distinguiu fie estudo de flegotomus simulius.

Belem ê a sede ideal para esse instituto de saúde,que não

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~'

vaes)' - Pois não.

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Esse slide se refere-ao número de tribos isol~

das, em contato intermitente, em contato permanente. Acho

que S.Exas. conhecem esses dados ate melhor do que nós.

Vejamos o seguinte. Daqui eu não consigo ler. Peço ao meu

assessor, que estã com o mir.rofone, que-leia as legendas.

O SR. ASSESSOR - São os grupos de integr~

ção do lndio: ;ndios isolados, em contatos intermitentes

e em contatos permanentes e integrados.

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Esse slide pode passar tambem, porque acho

que a Comissão conhece esses dados melhor do que nõs.

O SR. ASSESSOR - r o controle de tubercu

lose em ãrea indTgena. são os dados fTsicos da população

estimada - 180 mil pessoas compõem a população residente.

número de postos indTgena~ instalados; as delegacias re

gionais de trabalho na área; a prevalencia de infecção da

tuberculose em grupos ind;genos desde Mato Grosso e Goiãs

O SR. OEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Esse quadro e mu~to interessante, porque se vi

zero entre as tribos que não têm contato com os civiliz~

dos, e ã medida que aumenta o contato aumenta o gr4u de
infecção. O slide seguinte.

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

prooressos

perspectivasencerrar, comentar um pouco a respeito das

xistem muitas incógnitas. Apesar de todos ~s
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coentes ocorrido no programa. Trata-se de doentes inseri

tos em tratamento, suspensos, abandono •.•

aquele total. O slide seguinte.

O SR. ASSESSOR - Vacinação de BCG intra

dermica por região.

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Aí se ve que a p~pulaçdv indígena estã 100% c~

berta, nas areas de acesso mais fãcil, como na Região Sul,

por exemplo. ~ medida que ficam mais remotas, mais dista~

tes, com menos meios de comunicação, a percentagem ê me

nor. Mas em todos os niveis ela ê satisfatória.

o SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Quantos inscritos V.Sa. tem aí?

O SR. ASSESSOR - 2.425.

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Este numero ê muito importante: 2.425 índios ~

berculosos sendo tratados e uma taxa de abandono inferior

a 10%. Quer dizer, a maioria fjz o tratamento ate o fim e

se cura, sendo que apenas 10% abandonam o tratamento.Essd

ê urna taxa que dificilmente se consegue na cidade grande.

O civilizado abandona o tratamento com muito mais freqUê~

cia. Agora são aspectos da ultima viagem feita no mês pa~

sado ã "região do Alto Solimões. (Projeta "slides U
) Nós e~

o SR. ASSESSOR - N~sta projeção vemos a

distribuição etaria da tuberculose quanto ã localização e

o grupo etârio em todas as formas: pulmonar etc.

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Isso ê muito técnico. Nós podemos prosseguir.

r um documento que pode ficar ã disposição da Comissão.

O SR. ASSESSOR - Aí tambem vemos a distrl

buição etaria da tuberculose etaria da tuberculose pulm~

nar e a baciloscopia de escarro.

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Isso e interessante para comprovar como se p~

de fazer um bom controle de tuberculose sem Raio X, sem

complicar o que e simples.Com exame de escarro consegue 

se per.feitamente trabalhar e controlar a tuberculose.

O SR. ASSESSOR - Este e o movimento de

o

o

homem

momento.

na, de civismo,de espírito cristão, mas ate mesmo sob

não ê um problema longínquo, que não interessa ao

E um problema que nos pode afligir a qualquer

da cidade. Isso ê absolutamente falso. A saude deles int~

ressa a todos nós, não por questão de solidariedade huma-

saem da lancha numa canoa para entrar nos furos, nos iga

rapes, para buscar as populaçees mais isoladas. Este e o

hospital de Benjamim Constant. Ate se vê o trabalho do

guarda: depois que ele sai naquela canoazinha, vai encon

trar uma habitação como esta. Esta e uma habitação grande

- deve ser de algum latifundiario da região. Aí se vêem

grupos de guardas selecionados no local e ainda recebendo

treinamento. Vejam, por exemplo, os que não têm uniforme,

pois ainda não foram aprovados para admissão, mas são pe~

soas do local. Aí vemQS os guardas em trabalho, ou seja,

chegando a uma casa, entrando na casa e entrevistando o

morador. Eles se deslocam, com esse equipamento, a distâ~

combate ãs larvas de mosquito. Nós temos, inclusive, ín

dios engajados nessas atividades. Vê-se, aí, a confrateL
nização de uma índia T.ikuna com nosso guarda, bem comõ

um aspecto das Tlkunas. ls~o ê surpreendente: em plena ~l

va, na região do Tootobi, esse equipamento oftalmológico

e levado para examinar os olhos dos Iamomamas sujeitos a

oncocercose. Provavelme~te ê um lugar onde nunca apareceu

um termômetro clínico. Mas, levamos esse equipamento com

um oftalmologista, com um especialista. Al se vê um aspeE

to da coleta de material para biópsia. para diagnóstico

da oncocercose. Em suma, a partir de 74 existem urna pro

gramação, um trabalho e realizações jã concretas. Porta~

to, a semente esta lançada. O importante agora e que isto

conti~ue e que se expanda cada vez mais. ~ muito importa~

te não levarmos em conta o fato de que a saude do índio

cias grandes, pesquisam os viveiros de larvas, fazem

ponto de vista egoístico-utilitãrio, eis que, com a faci

'lidade das comunicações e dos transportes, aquelas doe~

ças que estão lã podem surgir amanhã, aqui, no Plano Pil~

to; podem surgir ate aqui dentro do Congresso Nacional.E

les não estão isolados e di.tantes, e não ê o problema de

uma população assim exótica e com a qual nada temos a ver.

praticamentedo Alto Solimões. de 1976, e que constitui

mesmo. Aí e em frente ã'Benjamim Constant, cidade frontei

riça; vemos aí um aspecto tipico de-urna daquelas localid~

des onde estão instalados os serviços a que me referi.Tr!
ta-se da cidade de Santo An.õnio do Içã. Aquela lancha e

de abastecimento da SUCAM, que serviu para nos transpor-

,tar nessa viagem. Esta outra ja e a lancha do Inspetor-C~

fe, para supervisão e fiscalização dos trabalhos. Aí te

mos as duas lanchas lado a lado. Vivemos 5 dias nesta la~

cha,durante essa viagem. Dr. Ernani, quantas lanchas tem

a SUCAM no Amazonas?

O SR. ASSESSOR - Embarcações fluviais,647.

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Aí ternos um quadro típico: os 3 guardas que

tamos quase na fronteira do Peru. O outro lado e o Peru Desta forma, devemos cuidar, com igual atenção, das doe~

ças das comunidades indí~enas como cuidamos das doençasre

população daqui do Plano Piloto, nâo só porque todos são

iguais corno homens, mas tambem, porque as facilidades de

transportes e o iocremento do intercâmbio fazem com que

aquelas doenças possam entrar aqui a qualquer momento. En
tão, vamos riscar da nossa mente esse pensamento de doen-

ças exóticas, de doenças de gente diferente e contra as

quais estaríamos protegidos pelo nosso colarinho e grava

ta. Elas podem atingir-nos da mesma maneira. Muito obrig!

do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

vaes) - Meus cumprimentos ao Sr. Ministro, pela objetiv!
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dade da sua exposição. Pergunto ao Sr. Relator se tem al

gum e_clarecimento a mais a pedir ao Sr. Ministro.

o SR. RELATOR (Oeputado Ubaldo Corrêa)

to entre os dois õrgãos? Não seria mais fãcil,inclusive,

para o Ministério que V.Exa. dHige, uma assistenciamais

constante, se houvesse essa troca de imediatas informa ~

Sim, Sr. Presidente. ções?

o SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Isr~el Dias N~

vaes) - Então, faça-o, por favor.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Não temos clência de experiências com medica

mentos que não conheçamos. Eventualmente, temos encontr~

do produtos farmacêu~icos comercializados em outros pai-

Sr. Ministro, eu gostaria de indagar a V.Exa. se, nessas

expedições que o Ministerio da Saúde tem feito ãs reser

vas indigenas, principalmente nas que estão sendo . trab~

lhadas por missões evangélicas, as autoridades do Minist~

rio t.em encontrado expel'iências feitas com os indios com

medicamentos ainda não conhecidos?

se

os

enco.!!.

Dutra.

que "não é exatamente um Ministerio rico, tem que

quando o Presidente da República, o Presidente

so, a obra não podia prosseguir. Ele determinou que

fez sua primeira visita ao canteiro de obras daquela usi

na, viu 300 operãrios acamados, com malãria, que,por is-

temos para que isso se corrija. Primeiro, para que

trar recursos, sacrificando outros programas, para ate.!!.

der às emergencias, ãs situações novas criadas por essas

novas penetrações. Acho que isso é uma falha secular. Se

observarmos o que passou com a construção da Madeira-Ma

more - duas vezes interrompida por causa da malãria - v~

remos que isso é um comportamento histõrico brasileiro:

ele p!aneja tudo, menos a saúde. Qúanto ã construção de

Paulo Afonso, por exemplo, é bem sabido que, felizmente,

dessem recursos para combater a malãria no Brasil. A SU

CAM combateu a m~liria em Paulo Afonso e a usina podes~

construida, mas só depois que tinha 300 doentes ma cama.

Quer dizer, o problema e histórico, não e um fato atual,

vem desde a construção da Madeira-Mamore. Se estudarmos

mais o passado, veremos que sempre foi assim. Nós nos ba

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Bom, todos buscam um aprimoramento do fluxo

de informações. Isso acontece com relação ao INCRA, por

exemplo, com seus projetos de colonização. Nem sempre sQ

mos informados em tempo útil. Sõ depois que surge a n~

cessidade é que o Ministério da Saúde é chamado. Se ele

chegasse no primeiro momento, poderia ajudar muito mais.

Is~o também é uma constante, porque os planos de desen

volvlme~to econômico em geral não contemplam recursos p~

ra a saúde. Dai, então, a necessidade de o Ministério im

provisar diante de uma emergência. Veja, por exemplo, os

projetos dp irrigação, os éfojetos de cOlonização. Eles
1

estuda~ muito bem a viabllloade econômica, têm um exce-

lente planejamento econômico, mas, em geral, não consid~

ram recursos para a saúde. Então, o Ministério da Saúde,

nome,ses e que não são comercializados aqui sob aquele

com aquela apresentação e que vem como doação. Mas são a~

pirinas de outra fo\ma,.com outro nome, às vezes associ~

das a tampões que evitam a acidificação - até melhores do

que as que nõs consumimos.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

Mas que não merecem restrição:

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Não. Nada disso e digno de restrição.

O SR. RELATOR (Deputado ~baldo Corréa)

Outra indagação que eu gostaria de fazer a V.Exa. e se e~

se serviço de saúde é feito em perfeito contato, pprfeito

entrosamento com a FUNAI. E ele' solicitado pela FUNAI ou

é de iniciativa do prõprio Ministerio da Saude?

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Existem as duas formas. A maioria é iniciativa

do Ministério da Saúde, porque a FUNAI jã tem seu organi~

mo montado e funcionante. Muitas vezes recebemos consul

tas da FUNAI, recebemos pedidos de colaboração, mas eles

são, em geral, auto-suficientes. Mas a maioria das inici~

tivas tem sido de parte do Ministério da Saúde.

de lado a lado. Aliãs, em todos os setores do Brasil

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Não. A carincia de informações ainda ê grande

primeira vez a visita dos se~tanistas, isso e imediatame~

te comunicado ao Ministerio da Saúde para a necessãria a1

sistência medica ou não?

mos essa mesma dificuldade. Ainda não hã mecanismo regul~

res de informações. A não ser que eles encontrem um pro

blema, uma dificuldade onde o Ministério possa ajudar, e.!!.

tão nós somos ci enti fi cados. Mas, norma 1mente " não hã tr.2
ca regular de informações.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N.2

vaes) - Com a palavra o·Oeputado João Pedro.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Sr. Preside~

planos de desenvolvimento contemplem recursos para ações

de saúde, eis que, se virmos alguns grãficos sobre mali

ria, se estudàrmos a evolução da esquistossomose,veremos

que essas doenças vão a reboque áo desenvolvimento, e e~

te nunca prevê recursos suficientes para a ãrea da saú

de. Trata-se de comportamento histórico que precisa ser

mudado. Precisamos mudã-lo.
O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Correa)

Muito obrigado, Sr. Ministro. muito obrigado Sr.Preside~

te.

pelaQuando a FUNAI contacta uma ,rlbo nova, que recebe

E V.Exa. não acha que devia haver um perfeito entrosame.!!. te, Sr. Ministro, vou solicitar a V.Exa., Sr. Ministro,
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ra dizer: "Agora voces podem entrar". Essa ê uma questão

o SR. DEPUTADO JD~O PEDRO - Sr. Minlstro,

quanto ã instalação de unidades simp1iricadas - as quais

hospitais existentes na ãrea, gostaria que V.Exa. nos des

se explicações mais detalhadas sobre em que constam elas.

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

que tenha paciência com minhas indagações, porque sou ap~

nas um peão de obras. Não sou engenheiro e, naturalmente,

como brasileiro, estou muito interessado na solução de t~

dos os porb1emas nacionais. Gostaria de fazer algumas in

dagações, apenas para fornecer mais alguns subsidios a es

ta Comissão, da qual faço parte com tanta honra e que e

presidida pelo nobre Deputado Israel Dias Novaes. Fez V.

Exa. referência ao herõi nacional Noel Nute1s e disse que

ele foi o criados daquelas unidades de atendimento espe-

de antropologia, especializada mesmo, e o Ministerio

Saúde não conta com esses elementos.

fez referência V.Exa. - apoiadas em centros de saude

da

e

cial. Gostaria de indagar o seguinte: Noel Nute1s fazia Machado) - Trata-se, exatamente, de fazer saude publica

D SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - A Medicina e uma sõ: preventiva e curativa.

medicina preventiva e curativa?

'0 SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - E:o Minist~

na sua essência. O homem procura aJenção medica quandose~

te algo que o incomoda. Ele levou um tiro, cortou um dedo,

estã com febre. Sente, então, que precisa do medico,e vai

em busca da assistência medica tradicional. Mas a imensa

maioria da nossa popu1açao tem de uma serie de necessida

des que nao identifica. Por exemplo: o homem que vive ã

beira do rio Solimões nao imagina que precisa de água p~

rio da Saude?

O SR. DEPOENTE (Ministro PaJl0 de Almeida

Machado) - Ele fez saude publica.

O SR. DEPUTADO JO~O PéDRO - Ele fez medi tãve1. Como precisaria - pensa ele - de ãgua potáva1 se

o SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Saude Publica não distingue medicina preventi

tem aquele imenso rio ã sua frente? Alguem vai-lhe dizer

que aquela ãgua estã contaminada, porque instalam seus a~

cina preventiva e medicina curatitã ou só a preventiva?

sentamentos precisamente em torno de um remanso onde as

o SR. DEPUTADO JoAo PEDRO - Apesar de sua

de saúde. Como a FUNAI tem um corpo medico, e nele alguns

elementos realmente de destaque, faz a sua assistência mf

dica apoiada, com esses antropólogos, nesses grupos. Sõ ~

les têm competência - nao digo legal, mas cientifica - p!

Paulista de Medicina ou com outra - e por que não esta o

Ministerio da Saúde autorizado a atuar entre os grupos in

digenas, como disse V.Exa.

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - E só com relação ;os grupos ainda não contact!

mente, sabemos que outros órgãos do Governo, como o Mini~

terio da Pr.evidência e Assistencia Social, fazem Medicina

tambem. Fico muito satisfeito, inclusive, em saber que o

Ministerio da Saúde está se dedicando ao saneamento bãsi

co, ãrea da qual algum tenho algum conhecimento. Isso e

realmente um trabalho de bastante lmportãncia. Gostaria de

indagar de V.Exa., Sr. Ministro, se a FUNAI mantem assis

o

de

em

acreditacontaminada, mas ele nunca viu micrõbrlo e não

tro lado, também se aborrece. Ao fim de alguns meses

canoas ficam protegidas e O. -ejetos e o lixo se acumu

lam e ndo SâQ transportados pela correnteza. A água estã

na contaminaçao, portanto, nãp,sente necessidade de agua

potãve1. A Saúd0 Pública tem de fazer com que ele compre

enda que preclsa de agua pOt~vel, que 1ea precisa ser d!

da a ele. A gestante que estã passando bem acha que não

precisa de assistência pre-rratal, e, no entanto, ela pr~

cisa. Ela não sente essa necessidade, mas isso existe. A

Unidade Sanitãria, então, vai cuidar disso, aliviando, i~

clusive, a assistencia medica. Um medico, sentado durante

quatro horas, recebendo gestantes normais e não tendo n!

~a para lhes dizer, acaba receitando-lhes vitamlnas,forti

ficantes, enchendo-as de medicamentos inúteis e, por ou-

trabalho, ele perdeu toda motivação. Na Unidade de Saude

e diferente: não se precisa de medico para isso. Um age~

te de saúde devidamente treinado - o treinamento leva r~

10 menos seis meses - sabe o que hã de anormal numa ges

tante. Ele reune todas as gestantes diz a cada uma: você

não esta com 05 pes inchados? Vamos medir sua pressão?Não

teve dor de cabeça? Ele pode ate fazer uma consulta

comum. Ele tem um quadro padronizado, que lhe indica

ria, verminose, anemia, resfriado, amigdalite. Esse agen

te de saúde pode, então, perfeitamente, atender a esses

que é anormal. Encaminha ao medico esses dados, e aos nOL

mais sabe o conselho a dar. Ele faz as vacinações de roti

na. As doenças de cada di a da popu1 ação são si nge 1as e não

precisam de todo esse instrumental eletrônico tao a gosto

da população hoje em dia. O que o homem, a mu1her,a cri

ança tem a cada dia, principalmente nessas regiões pobres,

onde até a noso10gia e pobre - todos conhecem - e ma1ã-

do

plen!

Es co1 a

agente

quando

Solimões,va e curativa. Todos os nossos postos do Alto

resposta ser bastante objetiva, o que me satisfaz

tencia mé~ica - talvez atraves de convênio com a

por exemplo, fazem medicina preventiva e curativa, fazem

saúde publica, porque fazem saneamento bãsico; porque cui

dam do abastecimento de ãgua; porque têm gente especiali

zada para estudar a determinação, a quantificaçao da qU!

lidade da saúde; têm gente especializada para estudar,qua~

tificar e prever a evolução; gente especializada para pr~

ver recursos logisticos. Isso e saude publica, mas saude

publica faz Mediclna e Medicina é uma só e, desta forma,

não se pode separar a preventiva da curativa.

argumenta que são necessãrias a presença e a tecnica

antropõ10go, inc1us~ve para segurança do prõprio

dos ou contato recente. A FU~AI tem toda a razão



Junho de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) - Suplemento Sábado 17 295

O SR. DEPUTADO JOÃO PEDRO - V.Exa. afir-

o SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Trata-se de

Instituto Max Planck, e tamb~m em outras revistas estran

geiras.

mou que o estado de nutrição dos índios do Xingu ê me

lhor do que esse mesmo estado das crianças de são Paulo.

Eu gostaria muito de saber de V.Exa. o que estã fazendo

o Ministerio da Saúde para que as crianças de São Paulo

se beneficiam, atraves dos seus trabalhos, como as crian

ças do Xingu; são todas brasileiras.

indígena.pesquisas específicas para programas de saúde

não?

O SR. DEPOENTE (MinIstro Paulo de Almeida

Machado) - Não havia recursos humanos para isso. O que se

fez fou muito pouco. Muitos dos integrantes do quadro do

pessoal tinham que acumular funções de'diretoria, de ma-

neira que a produção foi pequena. Ademais. não havia tr~

dição neste sentido e esta não era a finalidade do Insti

tuto.

asplrina. Ora, ele pode ter perto de casa um atendimento,

ter alguem que lhe dê uma espirina, a fim de que p.Ds.sa vol

tar par~ casa e tempo de fazer o almoço. Então, isso e

saúde públlca~ E um servIço simplificado, rãpido, voltado

para as necessidades não sentIdas da população. Obviamen

te, ele nao vai deixar de atender quem aparece com feri

mentos. Quem aparece com uma doença mais grave, ele não

deixa de atender; apenas separa par'a encaminhar ao medico.

casos. O importante e que ele saiba o que não pode aten

der e o que deve mandar ao medIco. Um medico, a uma dl~

tância curta de jipe ou lancha, dã o apoio indispensãvel

a esse posto. E diminui muito a carga sobe o serviço de

assistencla medica normal. A pessoa sai de casa, numa re

gião suburbana - hã poucp estive numa capital conversando

com a população e ouvi isso - bem cedo, para levar a cri

ança ao medico. Fica a manhã inteira e, quando e atendi

do, volta ãs 13,30 horas. Nesse dia nao hã almoço na sua

casa. E foi lã para que? Para o medIco lhe receitar uma

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - V.Exa. disse

ta?

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Na mesma êp~

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Primeiro, vamos retificar, sobretudo porque

estã li a "Folha de sio Paulo". Eu disse que os resulta

dos verificados pelo grupo do Baruggi lã no Xingu, encon

trou um total de desnutriçao atual e pregressa de 17% o

que representa a metade do que Batista Filho encontrou

em Sao Paulo, em 1970. Dois dutores, um afirmou essa in

o SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Não, hã uma dif€rença de cinco anos, quer di

zer, nio sou eu quem estou afirmando isso, são dois aut~

res independentes. Temos o Programa de Alimentação e Nu

triçao, um programa multi institucional , um programa do

qual participam diversos õrgãos e, nas ãreas urbanas, e

le esti a cargo do Ministério da Previdencia e na~ ireas

prev~cidência entre os índios e aquele afirmou aquela

lencia dentro de Sao Paulo.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - E a epoca em

que V.Exa. foi diretor do IPAM, quais as pesquisas desen

volvidas pelo instituto?

O SR. DEPOENTF (~inistro Paulo de Almeida

Machado) - Bem, no campo da Botânica, principalmente, ho~

ve muitos trabalhos, com a formação de um grupo muito bom

e a instalação ate de um curso de mestrado, com os melho

res professores de cada especialidade, recrutados no ,mun

do inteiro. Hã, inclusive, virios volumes publicados so

bre os resultados dessa pesquisa botanica, sobretudo no

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Não, e um instituto dedicado ao estu~1 da ec~

logia amazônica e da tecnolog'B d~ ~;~oveitamento dos r!

cursos naturais da amazônia.

campo da Taxonomia, com descriçao de muitas especies no

vas. Em conseqUencia desses estudos botânicos e com em

que foi Diretor-Presidente do IPAM. Não e propriamente um

instituto de saúde?

basamento neles, houve trabalhos muitos bons sobre EcolQ

gia Florestal, Fltossociologia, Regeneração Natual de FIo

restas, Adaptação de Espécies não Nativas da Amazônia e

Domesticaçao de Espécies Amazônicas. Como desdobramento

desses estudos e r.om base nesses conheCImentos, foi inst~

lado um excelente centro de estudos de celulose e papel,

com uma fibrlca-piloto, que jã conseguiu produzir papel

de boa qualidade, de diversas espécies amazônicas, de mis

turas de madeiras amzônicas, papel de floresta heterogê

nea. Foram ainda feitos estudos sobre Ecologia de Peixes,

também por esse grupo botânico, os quais permitiram o re-

conhecimento das frutas e das folhas ingeri das pelos .. pei

xes. Hã, igualmente, estudos no campo da Limnologia, en

fim, um acervo enorme de trabalhos que estão publIcados na

"Acta AmazônIca", revista edItada pelo instituto, ou en-
\

tão, na "Amaloniana", revIsta publIcada na Alemanha, pelo

rurais o Ministêrio da Saúde estã trabalhando. Eu posso

prestar contas da minha irea, onde, nesse ano agrícola,

jã conseguimos ter 90 mil lavradores de baixa renda assQ

ciados ao Programa. Não posso responder pelas outras i-

reas.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - V.Exa.afirmou

que 78,7% de imunização foi feita nas populações de fron

teira ou nas populações indígenas? Eu não entendi direi

to.

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Nas populaçoes indígenas jã contactadas.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Setenta e oi

to ponto sete por cento nas populações indígenas, ji con

tactadas?

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - L
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amarra-a. Ao fim de tres dias, ele nao tem a dor no pé.

Antunes de Oliveira, que sou eu, decendente tambem de i~

dios, com muita honra, tenho uma dor no pe, resultante

de calçados, hã seis meses. fui ao Dr. Vivaldo Lima, meu

amigo, ele fez o que pôde, e o pe continua doente. O que

o SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - E q~a1 a imu

nização feita na capital de ~ão Paulo? Teria V.Exa. co~

dições de responder?

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Não tenho. Eu tenho lã no Ministério da Saude.

·.as não trouxe para cão

O SR. OEP~rAJO JO~O PEDRO - Eu fiquei ai~

Uma castanha". Entao, o individuo coloca a castanha

e que voce faz, meu caro indio, meu patricio e meu

e

pa-

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Acredito que nenhuma capital conseguiu esse nu

~ero ainda. Eu acredito que nenhuma capital tenha conse

guido esse tratado.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Outros Deput~

dos farão indagaçoes ao Sr. Ministro. Dou-me por satis

feito, Sr. Presidente. não seria o caso de.nõs, civilizados, irmos·lã com o m~

três medicamentos para hep~tite, diabete, para os calcu

los renais e biliares e para fortale~imento, baseado na

rente? Ele diz o seguinte: "Você pega a castanha, e põe

durante três jias no pé" E hã seis meses não tenho mais

dor no pe. Então, o inaio tem sua terapia, sua medicina.

Entusiasmado com isso, Sr. Ministro peguei as plantas e

c1inicos

seguinte:experiencia do indio. A pergunta, então, e a

fui ao 1aboratõrio e fiz com os cientistas e

naturalmen-

te ....

da com algumas duvidas, Sr. Ministro, mas,

Mirabeu e um dos seus filhos, Mirabeu Santos. Ele cost~

dico e a enfermeira, estudarmos, como fez um grande e a~

tigo medico, Dr. Santos, no Amazonas? Ele tinha sua casa

cheia de ~lantas de indio e fazia a cura pelas plantas

que os indios indicavam. Foi o melhor aluno na Faculdade

de Medicina da Bahia. Tem lã os seus decendentes todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

vaes) - Cumprimento o Deputado João Pedro. Vice-Relator

desta Comissão. Tem a pal~vra o Sr. Deputado Antunes de

Oliveira, como vis~tante, a quem eu solicito objetivid~

de e 'uma pequena brevidade, que o Sr. Ministro recomen

da. porque tem outros compromissos. Mas V.Exa. sucinto

como costuma ser. obedecerã esse espirito. mava colocar nos filhos os nomes dos grandes homens do
O SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA - Sr.

dos e analisãssemos o assun~o friamente - a nossa baga

gem alopitica e homeopãtica. Chegando lã, fomos os "do

nos da bola" e, em certo sentido, o somos aqui, na civi

lização, digamos, de passagem, e o indio nos ouve e apl!

ca a alopatia. Chegando lã, vi o indio pegar as plantas

e curar o, indio e o prõprio civilizado. Ele tem a sua m~

dicina, nao vou dizer medicina indigena, mas ele tem a

sua terapia. Cehgando lã, vi um individuo com diabete,p~

dindo socorro ao indio. O indio pede explicação de tudo

Ministro, a minha intervenção e objetivando uma resposta

que possa servir ao trabalho do indio, de modo geral, e

ao trabalho d~ Ministerio da Saúde. Minha pergunta ê a

seguinte: acabo de vir do contato com os Xavantes,em Co~

to Magalhães; alem disso, estive em outras reservas. C~

migo esteve minha filha, quE depois ficou fazendo trab~.

lhos com os indios. pois ela estã escrevendo uma tese s~

bre Antropologia Educacional e o Tndio. Caberia ao Mini~

terio da Saude. com sua experiência do passado e do pr~

sente, chegand~ na tribo - parece engraçada minha pergu~

ta - fazer o tratamento do índio, conforme a terapia que

o indio usa e cura os seus indígenas? Nõs temos - e eu

caixa vazia, a qual temos o direito de enchpr com a no<-

A

civilizados

passado; principalmente os franceses. Tem outros filhos

com nomes franceses. Entio, a minha perg"nta é esta:cabe

pela terapia do indio. pela medicina que ele usa lã.

minha pergunta pode ser um pouco ...

um estudo meticuloso do Ministerio da Saude, para que,

então, dentro da psicologia do indio, dentro da terapia

do indio. dentro do seu habitat, ele fizesse a medicina?

Dir-se-ia: mas ele tem a medicina, mas ele não tem a e~

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Não, Deputado. Acho que a sua pergunta é mui

to pertinente. Primeiro de tudo, temos um raciocínio:

pensamos que sabemos tudo e que a cabeça do indio e uma

com sua cultura e, então, faria o uso, adaptadamente, d~

quilo que o indio tinha, as suas plantas. Pon que é que

o indio, quando estã isolado da civilização, não tem as

doenças, como,lepra, tuberculose. etc.? Por quê? Esta,

entao, a minha pergunta. Cabe a nós trabalharmos no Mi·

nisterio da Saude, na Camara dos Deputados, no sentido

de fazermos, entao, uma espécie de presença da nossa cu.!.

tura, adaptando, digamos assim, fazendo a cura do indio

fermeira, um medico. Ele passaria a ter os

civiliz~gostaria que tirãssemos a imagem de que somos

e considerado incurãve1 - e o individuo fica bom. O indi

víduo jã havia feito o tratamento e a diabete vo1tou.Com

o indio, fez o tratamento e nao voltou. Um outro indivi

duo es tava com uma dor no pé, tremenda - i sso eu ass i s ti.

não é nada que eu tenha lido. "Você pije na dor que estã

no pe isSo aqui". O individuo pergunta: "O que e isto?

aquilo e arranja o remêdi~ - V.Exa. sabe que o diabete sa ciêncla, com os nossos conceitos e preconceitos, com

~s nossas teorias e doutrinas. como se lã dentro nao ho~

vesse nada. Na realidade, tenho muito contato com os in

digenas. Nao sei se nós temos alguma coisa a ensinar a

eles ou se nõs temos muito a aprender deles. Podemos en

sinar-1hes essa histõria de ma!êria p1ãstica. de goma de

mascar e outras coisinhas, como fumar; podemos ensinar-
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lhes isso. Mas coisas fundamentais, eles têm muito mais o SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA - Quer

para ensinar a nõs. Infelizmente, o tempo vai passando,

o progresso vai andando como um rolo compressor e eles

vao desaparecendo, sem que nõs tenhamos tido sa~edoria

bastante para colher esses dados e utilizã-los. A alimen

ta~ão dos Kayabis, no seu habitat natural - não do Par

dizer, V.Exa. acha que cabe fazer-se um trabalho nesse se.!!.

tido.

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Sem duvida. Agora, o mais dificil e educar o

civilizado para que ele aceite isso.

grigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N,2

vaes) - Meus cumprimentos ao Deputado Antunes de Oliveira.

O inscrito seguinte e o Deputado Airton Soares, a que~

dou a palavra.

quebrado uma parte dos quadris, mas era casada e tinha o

seu leito conjugal normal. E eles entenderam que ela não

devia e não podia dar ã luz, por causa da situação da ba

cia1 Eles fizeram um remedio e a senhora vive a sua vida

riormal hl dois anos e não concebe. Eu peguei o material.

já mandei fazer o exame, estã num laboratório, trouxe as

plantas. E ninguem fale' com eles em anticoncepcional, po~

que eles acham que e estupidez; tomar remedio para não

ter criança eles nao aceitam. Eles só entendem que devem

fazer naquele caso, porque a senhora estã com a bacia que

brada e não pode dar ã luz. Se alguem disser que aquilo

i para depois a senhora não ter filho, nesse sentido ge

ral, ele se zanga e acha que·e estragar a humanidade. Quem

tem razão? São os civilizados ou são os índios? Muito 0-

que do Xingu, onde hoje eles estão comendo mandioca,como

todos os demais - eles tem umas legumlnosas de alto va

lor proteico, saborissimas e que nõs nao conhecemos; e

em vez de cultivã-las nõs tenta~as plantar o feijão tra

dicional no Amazonas, onde ele cresce muito mal, quando

podiamos plantar as leguminosas dos Kayabis, que o subs

tituiriam com muito mais vantagem. Com relação a medic~

mentos, corroboro seu testemunho, tambem com experiên 

cia pessoal. Foi junto aos 1ndias Irantxes. Os mission~

rios haviam contratado um homem para se desincumbir de

uma tarefa um tanto perigosa. O homem se acidentou, esta

va gravemente ferido. Eu cheguei no dia seguinte,ou dois

dias depois, e ele havia sido medicado pelos irantxes.

Tinha sobre o dorso, todo ferido, um emplastro .preto, ou

verde, feio. E eu falei: não vou tocar ai, porque esse h,2

mem já deve estar com tetano, infecçao, e o diabo; e, de

pois, sou eu o responsável. Mas, com insistencia,examinei

e o homem não tinha infecção, nao tinha inflamação,nãó ti

nha dor, algo simplesmente incompreensivel para mim.A mi~

são precisava ser cumprida. Então pediram-me que a fizes

se, dois dias depois, porque então teriã um medico, no ca

O SR. DEPUTADO ANTUNES DE OLIVEIRA -

tarde em que estlve lã, apareceu uma senhora que

Na

tinha

so de·eu sofrer um acidente. Eu falei: negativo, eu vou O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sr. Minis

fazer antes que chegue o medico, porque nenhum medico e

capaz de fazer o que fez esse irantxe num ferimento desse

tipo. Não conheço ne~hum tratamento tão eficaz quanto o

dele. De maneira que eles tê uma terapêutica indiscutivel

mente valiosa em certas condições. Agora, aquiío e um se

gredo intransferivel, mesmo entre eles. Aquilo sã passa

para o futuro pagê. Nós não temos como penetrar. Seria ne

cessário tempo, seria necessária uma educação especial p~

ra que conseguissemos penetrar naqueles segredos e utili

zar aqueles recursos. E temos tambem, na nossa civiliza

ção, um~ prevenção contra a medicina tradicional.E a prio

ri o que vem do estrangeiro e bom; o que vem do Brasil

jã e inferior; e o que vier do indio então não tem quali

ficação. A China consegulu uma convivência pacifica entre

a medicina tradicional e a medicina moderna, mas e preci-

so que os sociõlogos, os antropólogos, os especiali&tas

no assunto nos digam se uro dia, no Brasil, o brasileiro

serã capaz de estabelecer essa mesma convivencia.De qual

quer forma, não e ao Ministerio da Saúde, mas os órgãos

d~ pesquisa que incumbe estudar esse assunto. Ai o Insti

tuto de Saúde da Amazonia teria umá contribuição a dar,

porque existem alimentos e medicamentos que serão perd!

dos com o desaparecimento da cultura indigena, porque não

somos bastante inteligentes para aproveitá-los de imedi!

to.

tro. sei que o tempo e valioso e jã estamos quase que a

esgotã-lo. Por isso, algumas questões breves,principalme.!!.

te de~orrentes da explanaçao de V.Exa. A primeira delas,e

que me surpreende, ê a falta de entrosamento entre o ór

gão especifico de proteção ao índio, que e a FUNAI, e o

.Ministerio da S~úde. V.Exa. informa que a partir de 74 e

que o seu Ministério começa a praticar nesse setor,começa

a desenvolver uma atividade. Indago de V.Exa., inicialme.!!.

te. se antes de 74 existia algum tipo de trabalho -exceto

es~ a que V.Exa: se referi~, da unidade e um atendimento

especial - em termos ministeriais, em termos de saúde pQ

blica, como esses que desenvolve V.~xa. no cam~o.especifi

camente na área do indio.

O SR. DEPOENTE (M~nistro Paulo de Almeida

Machado) - Não. Que eu saiba nao havia nada.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sr. Mini~

tro, quando V.Exa. afirma que não hã um planejamento para

~ área de saúde, como se Sltua na qualidade de Ministro e

responsável pela politica geral desse Pais?

O SR. ~EPOENTE (Ministró Paulo de Almeida'

Machado) - Notei que isto acontece, pelo menos, desde a

construção da Madeira-Mamare e, certamente, já acontecia

antes. E a estrutura departamentalizada, e a linha de

pensamento aprisionada em compartimentos estanques. En

tãp, se o meu problema e saúde e eu vou fazer saúde, nio
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olho para o que estã a meu lado. Digamos: vou fazer uma

estrada, e essa estrada vai favorecer o trânsito de vet~

res e portadores de mo1estias; então, eu sou contra a es

trada. Não e isso, mas e ~titude c1ãssica do brasileiro

olhar o seu lado, o seu ãngu10 sõ. E o contrãrio acont~

ce qupndo o engenheiro constrõi uma estrada, faz um ater

ro e coloca aquele tubu1ão para a passagem da ãgua a meia

altura do aterro. Ele poderia colocar na base do aterro

e evitaria a coleção de ãgua e a criação de mosquito do

outro. Viviam cada um a sua vida. De 74 para câ

mos a ter contatos maiores, formais, porque antes era I

unidade do Noel Nute1s, que era informal, dentro do Mi

nisterio. Quer dizer, houve uma mudança. Estã em proce~

so uma mudança. Não posso dizer que jã tenhamos atingi

do os objetivos, porque hã velhos aspectos que têm que

ser removidos, têm que aumentar o conhecimento mútuo.Tal

vez a prõpria FUNAI nao ava1ia~se toda a extensão da c~

laboração que poderia receber do Ministêrio, como o Mi-

outro lado. Mas o engenheiro quer construir a estrada, nistério ignorava a soma de problemas da FUNAI que ele

SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - E um plano

de contratações, autônomos, fixação de diretrizes, tudo

isso?

medica que serve ã FUNAI tem algum relacionamento com o

Ministerio da Saúde?

O SR. DEPOENTE (Ministro'Paulo de Almeida

Machado) - Não, não tem relacionamento nenhum. Eles são

autônomos

o SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Certo.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - E esse ti

po de orientação que a FUMAI dã no que diz respeito ã

saude do índio, ela não conflita, às vezes, com os pla

nos de saude fixadas no plano de V.Exa.?

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) Antigamente ele< eram elaborados ignorando t~

talmente as normas gerais ae saúde. Hoje, não. Eles se

guem, por exemplo, esquemas de imunizações confOrme o p!

drão nacional. O sistema de notificações funciona perfel

tamente entrosado. Eles jã nos fornecem todos os dados.

Os esquemas de nutrição, em algumas ãreas, jã estão se~

do implantadas. O fato dele~ permitirem que ofereçamos

assistência medica-sanitãria a essas populações acessl-

equipeO SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - A

poderia resolver. Então, esse novo comportamento admini~

trativo de mudança, de estabelecer canais de intercomuni

eação, estã em andamento, não atingou ainda a sua p1eni

tude. ~as quando chegamos a um ponto em que a FUNAI jã

vem contar ao Ministerio da Saúde que estã com essa dúvi

da ou estã com aquela necessidade, então jã rompemos es

sa barreira, jã estamos caminhando. Quando o Ministério

da Saúde vai bater às portas da FUNAI, como estamos fa

zendo agora, jã mudou. E preciso dar tempo para amadur!

cer essa velha atitude tradicional. Os planos setoriais

de cada Ministerio não são, naturalmente, conhecidos p~

10 Governo inteiro ~ impossive1 que cada Ministro saiba

qual vai ser_o prõximo projeto de colonização do INCRA.

Ele tem liberdade para fazer isso, tem autonomia. Seria

desejãve1, num aprimor~mento continuo, que essas inform~

çôes circulassem mais. Mas estã mudando, estãme1horando,

ninguem estã satisfeito com o nivel atingido, todos qu~

rem mais ainda. O importante e que se começou.Mas não ,se'

pode, em 4 anos, remover os erros de 400 anos.

não quer se preocupar quanto às repercussões da estrada

sobre a saúde. Isso é uma atitude geral que acontece, e

não é de se estranhar que, ao se planejar uma obra púb1i

ca ou uma colonização, se esqueçam de alocar recursos p~

ra a saúde. Temos mudanças nos tempos modernos. Jã temos

uma grande obra, que tem uma po1itica de saúde elaborada

no ano passado; mas foi o primeiro caso em que um gran

de empreendimento pensou tambem em saúde. Estamos pro

gredindo, melhorando, mas o comportamento tradicional e

esse. Agora, perdoe-me o nobre Deputado, não acho que fal

te entrosamento com a FUNAI. Pelo contrãrio, é uma convi

vênci~ muito boa e um grau de compreensão muito elevado,

inclusive no CEA, onde temos representantes da FUNAI que

são atuantes e brilhantes. Agora, e preciso notar que es

tamos mudando o comportamento, porque ate hoje cada um

cuidou do seu quintal, sem se preocupar com os terrenos

vizinhos. Então, esse novo comportamento administrativo

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - A FUNAI e o Mini~terio da Saúde - aliãs,o pr~

prio antecessor da FUNAI, o SPI - nunca tiveram experiê~

eia de colaboração. Nunca pensaram em colaborar um com o

leva tempo para se fortalecer e se impiantar.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Não parti

lho do raciocinio de V.Exa. Acho que isso e uma questão

de administração. Acho isto uma questão de capacitação.

Evidentemepte que reconheço no Ministério de V.Exa. um

trabalho novo, principalmente na ãrea de saude publica,

um trabalho inédito ate, e atribuo às qualidades que V.

Exa. tem de saber escolher os seus assossores. Mas a cri

tica que faço e a indagaçao que fiz e para saber como um

Ministro de Estado, ao se posicionar dentro de um Gover

no, responsãvel por uma politica geral, não desenvolve

uma prãtica, visando exatamente a sanar esse erros hist~

ricos, ate, q~e V.Exa. acaba de especificar. Parto dai

para verificar que se existe um entrosamento com a FUNAI,

Y.Exa. mesmo disse que nao hã recursos para a saude nos

planos de desenvolvimento, ,Je se planeja tudo menos saú

de. V.Exa. faz uma serie d~ criticas ã estrutura de Go

verno, no que diz respeito ao planejamento com relação à

saúde. Então, não posso entender. Gostaria que V.Exa. e~

plicasse melhor - e V.Exa. estã aqui exclusivamente para

explicar - esse entrosarrento com a FUNAI. V.Exa. tem uma

visão critica do trabalho da FUNAI?
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O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Uma ultima

veis, como os Tikunas;, e uma coisa absolutamente lnovad.Q.

ra, e uma nova atitude da FUNAI essa abertura, porque a~

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Sim. Agora, o fato de a FUNAI nos reLeber de

braços abertos no campo do Tikuna e outra prova de que

nõs estamos progredindo, estam05 abrindo mais a mais.

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Isto

focos. Se extinguirmos seus focos exportadores, nao hava

rã perigo de que ela chegue às áreas indigenas. E o que

se estã fazendo e a partir do ano que vem jã teremos al

guns Estados livres da transmissão, ou uma esquistossomo!

se controlada, sem condições, portanto, de exportã-1a.Ag.Q.

ra, existe um serviço de vigi1ãncia, com a coproscopia, o

exame de fezes rotineiro, feito em todas estas áreas ai~

~a indenes, justamente para se surpreender a tempo a e

ventual introdução. Mas o trabalho mais concreto que se

pode fazer ate agora'consiste precisamente em extinguir

os focos exportadores.

de-

chegar

pois de 74?

tes não se podia - indio e indio e ninguem pode

oerto.

esqulstossomase e de chagas nao existem na ãrea indigena,

de Minas. Eles vão naturalmente sendo tratados junto com

ó resto da população. Não há aí dificuldade nenhuma. E cu

Ministerio nesse sentido, ou V.Exa. sabe se a estrutura

de saude da FUNAI, de proteção ao indio, tem um plano ou

estudo a respelto?

questão, Sr. Ministro. Estop preocupado em saber das do

enças - aliás sou um advogado, perdoe-me se falhar nos

termos tecnicos - endemicas, doenças transmissiveis.Rel~

cionei algumas delas: esquistossomose, tifo, febre amar~

la, tuberculose, raiva, lepra, toda a sorte de vermino

ses, a ma1ãria, o câncer, essas doenças e sua propagação

em

não

exatamente

neste campo foi previsto o prOblema do indio e seu

as doenças levadas pelo branco, como a tuberculose,

primeirissimo lugar.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Para ence~

questão - e e interesse da CPI - e saber se

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

rar, V.Exa. e autor de u~ Plano Nacional de Controle de

Natividaoe. Hã alguma coisa relacionada c~m a BEMFAM? E!
tudou a problemãtica do indio, e o problema da natalid!

de, neste planejamento global que o Ministério da S~ude

acabou de dar noticia?

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - As outras

O SR. DEPUTAOO AIRTON SOARES - - A minha

doenças que enumerei, ou outras, mais exóticas, V. Exa.

tem noticia de incidência em ãreas indigenas?

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Não. Não hã notificaçõ~s. O que mais aflige as

áreas indígenas são as doenças próprias deles, que conh~

cemos muito pouco, que são as aroviroses. A unica conh~

cida e a febre amarela. Mas existem muitas outras, cuja

existência se suspeita, e a respeito das quais conhece

mos muito pouco. E isto e objeto de pesquisas. E depois

contigio? Lamentavelmente não conheço o Plano na sua di

mensão. Por isto indago a V.Exa.

O SR. DEPOENTE (~inistro Paulo de Almeida

Machado) - Entre os indigenas, a unica coisa que se pode

fazer e a vigilância permanente.

do

norteposto que são encontradas no Nordeste, na Bahia e

no meio indigena. Tem havido uma preocupaçâo global

O SR. DEPOENTE (Ministro Pau1~ de Almeida

Machado) - O câncer e uma coisa bem nova tambem - mais ~

ma abertura da FUNAI. Ela aderiu ao programa nacional de

controle ao câncer. O diagnóstico precoce do câncer gin.Q.

co1ógico a FUNAI jã estâ fazendo. Adotou as nossas nor

m~s, o equipamento e o Ministerio ajudou financeiramente.

Estão trabalhando. Quanto â ma1ãria, os indios estão pr!

ticamente em ãrea ma1ãrica. Ali a SUCAM tem livre trânsi

to. A FUNAI nâo impede, de maneira alguma, ate co1avora,

recebe dados, faz a notificaçao, naturalmente nas tribos

com que têm contato. Nas tribos arredias, nao e possivel

se chegar lã. No caso da tUberculose há este trabalho que

relatamos, da Unidade de Atendimento Especial. As doenças

rioso observar que ~o Nordeste, perto de uma cidade que Machado) - A maioria dos índios são como os Heribatiã.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Neste Plano

recente do seu Ministerio, se não me engano foi previsto

algum trabalho com a FUNAI neste sentido, de se evitar que

a esquitossomosse atinja as áreas lndígenas?

visitamos, o chefe indigena veio de longe, cansado,pedir

me abastecimento de água para a cidade. Vejam como os in

dios estão ficando civilizados. Ainda hã gente que vem p~

dir hospital regional, ambulância, e outras fantasias, e

o chefe indio veio pedir ãgua.

que dizem que o novo filho não'pode vir enquanto a mãe

estiver muito fraca. E o novo filho nâo pode vir enqua~

to o filho mais moço ainda preçisa dos cuidados maternos.

E eles, então, providenciam o atraso da próxima gestação

para dar ã mãe tempo de sarar e de dar ao filho muita d~

pendente, tempo para viver sem assistência constante da

mãe. Não temos nenhum plano de controle de nata1idade.T~

mos um Programa de Saude Materno-infantil, que prevê di

versas aDividades, e uma delas e precisamente a de colo

car a gravidez no tempo certo. Então, a mulher, que está

muito fraca, como diz o indio, o que não pode arcar com

Hã

iniciativaNacional de Combate a Esquistossomosse,que e

o problema do contãgio do índlo? Estã previsto isto?

o SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Bom, a melhor forma de impedir que ela atinja

as ãreas indigenas ê precisamente extingUi-la nos seus

os riscos de uma gravidez, ela não deve engravidar duran

te um ano, um ano e ~eio, ate que ela se fortaleça e PO!

sa ter uma gestação feliz. Esse e Q programa. Agora, não
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há nada especificamente com relação aos índios, e nem s!

ria necessário, porque, com a sua sabedoria milenar,eles

já fazem isso.

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - V.Exa. te~

conhecimento de alguma entidade internacional que desen

volva trabalho nesse sentido? Houve algumas denuncias

sobre n esterilização de índios? V.Exa. deve se lembrar

disso.

o SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Ouvimos referências com re1açio a populações

civi11zadas do Nordeste. Nunca ouvimos com relação aos

índios. Isto seria um crime muito grave, oorque eles fa

zem o seu planejamento familiar com muita sabedoria e

não temos nada a ensinar-lhes. Pelo contrário, precisa

mos de aprender com eles.

O SR. DEPOENT~ (Ministro Paulo de Almeida

Machado) Não. Não temos informações sobre isso e acho

que esse ê um dado que deveri a ser recebido com certo re.!

lismo'. Qualquer hospital, em área indígena, nas condi

ções atuais, deve ter um alto índice de mortalidade. T~

dos eles trabalham com uma carência muito grande de re

cursos humanos, de recursos materiais. Já me ,aconteceu

chegar a uma cidade, sede de Município, onde grassava

gravíssima epidemia de malária; trinta por cento das ca-

disse

contra

Não. Eles colaboram C000500 na tarefa especI

o primeiro acidente o senhor pode tratar". "Não

Machado.)

fica, ou seja, o controle da malária, vacinaçao

fehre amarela, procura de um ccnserLose, mesmo porque a

assistência individualizada, os hospitais etc. não estão

mais na nossa irea. Nesse outro setor, sempre têm co1ab~

rado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

vaes) - Há um entendimento entre o Ministêrio da Saúde e

esses atendimentos das missoes religiosas?

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

eu - para tratar do primeiro acidente eu precisaria,pe10

menos, de 6 ampolas, e eu tenho 4". Quer dizer, se al

guem picado por surucucu caísse nas mlnhas mãos, tinha

que morrer mesmo; porque não havia soro por mais que eu

pedisse, por mais~que eu procurasse. Então, o fato de

morrer gente num hospital daqueles, a culpa não deve ser

debitada a quem está lá. E todo um contexto que vivemos,

de pobreza geral e que atinge mais justamente essas ne

cessidades são sentidas. Ninguêm sente necessidade de um

soro.antiofídico, ate que seja picado por cobra: antes

dissod não i necessário. r mais necessário um aparelho

de Raio-X, ou um remêdio para curar uma dor. As necessi

dades não sentidas, essas são as graves, as mais impor

tan tes.

medicamentos básicos. E sobre medicamentos básicos, falo

apenas uns 50, mas que eles existam, porque, do contr!

rio, não há recursos. Vivi no Amazonas, numa êpoca emque

no meu instituto era o unico lugar em que se encontrava

soro contra a picada da surucucu, a cobra mais veneno~a

daquela área. E um cientista inglês, que me visitava,que

se propunha a ir ã floresta, ele, com medo de cobras, me

disse: "Mas eu sei que o senhor tem 4 ampolas aqui" "E

- retruquei - eu tenho 4 ampolas, para atender o Estado

da Amazonas, do Acre, Rorãima , oeste do Peru, oeste da

Co1~mbia, Guianas e Estado do Pari". Ele disse: "r, mas

O SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - O avanço aqui tem sido lento. Poderia ser mais

rãpido, mas ,pelo menos, já começam a chegar informações,

principalmente nos projetos de irrigação. Mas acho qe~

tanto o meu colega do Ministerio do Interior, como eu,

ambos desejaríamos que a coisa fosse mais acelerada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

vaes) - Com o Ministerio do lnt~r;or, que ê o Ministêrio

desenvolvimentista por excelê~cia, tem havido entrosame~

to do Ministerio da Saude? Sabemos que, afinal, os gran

des projetos empresariais, sobretudo para as áreas indí

genas, sao liberados pelo Ministerlo do Interior. E es-

. ses projetos implicam no uso as vezes, de milhares de em

pregados. Há uma atuação qualquer do Ministerio da Saúde

junto a esses projetos determinados e disciplinados pelo

Ministerio~o Interior?

Agradeçoo SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -

a gentileza de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE IDeputado Israel Dias N~

vaes). - Sr. Ministro, as indagaçoes que esta Presidência

teria a formular a V.Exa., de certa forma já o foram p!

los ilustres Deputados presentes. Eu queria apenas per

guntar a V.Exa. como vê o comportamento da assistência ~

ferecida pelas missões religiosas, mormente os salesia

nos? E pergunto isso, porque sabemos que os sa1esianos,

sobretudo, sempre se importaram com o aspecto da saude

dos índios. Mas a esta Comissão chegaram algumas denu~

cias de que em determinadas instalações hospitalares dos

sa1esianos houve alto índice de ~ortalidade. O Ministé

rio da Saúde tem informaçáo sobre isso?

sas tinham sido .abandonadas pelo p~ssoa1 que abandonou

a cidade com medo da ma1ária-. O hospital, de salesianos,

estava super10tado de doentes, não havia mêdicos. A coi

tada da irmá enfermeira fazia o que podia. Dividia os

comprimidos contra a malária porque iriam acabar dentro

de 2 ou 3 dias. Ela, então, ao inves de dar a dose nor

mal, dava a metade do comprimi~o, para que houvesse para

todos. Tem que haver mortalidade elevada sim, porque não

hã recursos, não hã gente, nao há medicamentos. O doente,

vem para o hospital somente em ultimo caso, premido pela

_aior necessidade, quase chega para morrer. De maneira

que, embora não tenha dados precisos sobre essa morta1l

dade, admito que deve ser assim e que ê natural que seja,

enquanto não conseguirmos colocar recursos humanos e os
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dicional, com camas branquinhas, bonitinhas etc. e, na tu

ralmen~e, o índio sõ o utiliza quando vai morrer,porque,

de boa vontade, não fica numa dáquelas. E preciso um po~

co de imaginaçao criadora para ir ao encontro do índio e

oferecer-lhe um hôspital como lhe convem. Não precisa ter

coisa que ele procure com confiança e, sobretudo, que não

o afaste dos seis líderes religiosos, que, afinal de con

tas, são em quem ele acredita e faz muito bem em crer ne

leso E precisa da assistência. Fui censurado mais de uma

vez porque antes de administar uma vacina numa tribo pe

dia ao chefe religioso para e~pulsar os maus espíritos da

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) - Quer dizer que, por enquanto, não hã praticamen

te nada?

o SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Estamos começando. Apenas começando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Diqs N~

vaes) - Antes de encerrar os trabalhos, pergunto ao Sr.

Ministro se teria alguma outra consJderaçao a fazer para

esta Comissão.

o SR. DEPOENTE (Ministro Paulo de Almeida

Machado) - Eu sõ teria que renovar os meus agradecimen

tos e reafirmar o meu apreço pelo trabalho que V.Exas.se

azulejo, nao precisa ser caro, mas e preciso ser alguma

MO convem ao índio para fazer a comlda que ele gosta. En

filn, todo um hospital planejado para isto., inclusive UI!

pátio para cerimoniõis religiosos e o.alojamento para a

família, da qual o índio não se separa. Infe1izme~te,esse

projeto não chegou a ser realizado, porque, nos tempos em

que estive afastado, alguém construiu lã um hospital tra-

qualquer um, o que é necessário e a saude publica: menos

vitamina, fortlficante e busca de equlpamentos complexos,

e atendimento das coisas singelas, daquelas necessidades

que o índio ainda não sen~e, mas que ele tem, e que são

as maiores. E preciso muita prudência cam relação a hospi

tais indígenas. Cansei de ver hospitais indígenas vazios

ou procurados somente para morrer, quando a pressão não

resistia mais. Se pensamos em conservar um pouco da cultu

ra e da tradição indígena, o hospital para o índio tem que

em organização hospitalar de são Paulo, elaboramos um pr~

jeto de hospital que seria construIdo em Otieriti. Seria,

então; o primeiro hospital para {ndios. Por que o {ndio

nao gosta do hospital? Primeiro, porque o {ndio nao se se

para da sua família. Então, o hospltal tradicional ,com c~

mas branquinhas, bonitinhas etc., mas que sõ entra o ín

dio, nao serve, ele não vai, porque ele não se separa da

família. Segundo, ele não se separa do seu líder religi~

so, sente-se inseguro sem ele. ~erceiro, não hã nada mais

incômodo para quem estã acostumado a dormir numa rede ho

nesta do que uma cama. Então, o índio detesta cama: quer

rede. Portanto, ê preciso fazer hospital para índio. Esse

hospital do Otieriti estava projetado assfm. Era um hospi

tal para 60 redes e previam-se quatro camas para casos e~

peciais que sê pudessem s~r tratados em camas, Por que o

{ndio vai ficar condenado a comer mingauzinho de maizena,

canjas e outras coisas que nós usamos,\~fastando-os do

seu regime tradicional? Então, 'com o auxílio de uma nutri

cionista, elaboramos todo um cardãpio natural, para que

ele nao fosse tirado dos seus hábitos alimentares. E a c~

zinha tambêm teve que ser completamente redesenhada: ao

inves de fogões industriais, tínhamos honrados moquens,c~

que na Amazônia jã temos imensas ãreas livres da transmis

sio da malária. O Brasil é o primeiro País do mundo que

ou

abertura.nistêrio da Agricultura, já houve essa grande

cina"? Respondia: "Tenho, mas estou aqui por trinta

sessenta dias e quando for embora se eles não mais confi~

rem no seu líder ficarão des lI~parados. Então, e muito malS

importante para eles o seu líder natural do que eu ,que ~

tou de passagem". Da{ concluir que o futuro hospital do

{ndio e toda a assistência mêdica ao {ndio recêm-acultur~

do, e mesmo ao índio jã aculturado, deve ser baseado nis

50. r preclso preservar seus valores. [ preciso não que

rer assunir aquela atitude toda suficiente ~~ civilizado

que acha que a cabeça do índio está vazia ã espera da in

jeção de toda nossa pretensa ciência. Eis aqui um dado cu

rioso, e peço licença ao Sr. Presidente para referir: jã

t~~ns no momento 29 projetos agropecuários entrosados no

trabalho. Isso e rigorosamente novo. Antes, nada havia.E~

tão, vê-se que, com O Ministêrio do Interior e com o Mi-

vacina e mp sujeitava a tod~ o cerimonlal religioso para

purificá-la d~pois a administrava tranqUilamente nos ín

dios. DiZIam: "Então, voce não tem confiança na sua medi

São 16 projetos em Mato Grosso, 12 no Parã e 1 no Acre,

num total de 29 projetos, para os quais já existem 1.140

construçoes de diversos tipos que estão sendo desinsetiza

dos e controlados. Inclusive, alem dessa ligação oficial,

estabelecemos um~ com as empresas e temos um con

vênio com a Assossiação dos Empresários da Amazônia, me

diante o qual eles estão fazendo ~ertas ações básicas exi
"

gidas pelo Ministerio. Por exemplo: ao doente de malária

deve ser concedido um alojamento telado. Antigamente,quem

estava com malária numa rede, numa casa comum, onde os mo~

qui tos entravam e saiam ã vontade e distribuiam,assim. m~

liria por todos os outros habitantes. Hoje, nessas em

presas que estio no convêni~, estã em vigor a construção

de alojamentos telados para abrigar os portadores de mal~

ria. Estã funcionando um posto de coleta de sangue para ~

xame, preparação de lâminas, operado por um capataz da e~

presa, treinado e fiscalizado por nês. Então, alem da 'i
gação oficial com o respectivo Ministêrio temos ainda e!

sa ligaçao colateral ~ireta com as empresas, e ê por isso

em

como

per'i to

propõem a real i zar. E no campo de saúde' indígena,

em todos os outros no Bras;', e talve7 mais do que

ser adequado ã sua cultura. Em 1962/1963, com um
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consegue eliminar a transmissão da malãria em floresta trQ seguramente, o que lhe assegurou o prosseguimento de uma caL

pical, graças a esse esquema que estã funcionando: maior reira ascendente na vida publica. t dos poucos brasi1 ei ros

todos os setores da comunidade unidos para melhorar as con

'atividade de nossa parte, melhor entrosamento com os d~

alguma utilidade para esta ilustre Comissão, cujos traba

lhos não deveriam terminar tão breve, mas ser permbnentes,

porque nunca se estudarã demais o lndio brasileiro.Sabemos

muito pouco, a quem conhece um pouquinho a respeito deles

fica apavorado ante a probabilidade de eles desaparecerem

antes de nos terem ensinado o que têm para nos ensinar.Mui

mais Ministerios e esse convenio com os empresãrios.

dições de saude. Espero que meus informes tenham sido

são

de

a ocupar duas pastas diferentes no GoverflO da Republica. 'Foi

Ministro do Interior - e isso e que interessa, particularme~

te, a esta Comissão - e Ministro de Minas e Energia, em dif!

rentes oportunidades. Como Ministro do Estado do Interior

ele o foi de 31 de janeiro de 1969 a 15 de março de 1974, i~

to e, durante todo um perlodo administrativo da República

Ocupou a Pasta de Minas e Energia de 15 de março de 1967

·30 de janeiro de 1969. Tivemo-lo antes como Secretãrio d~ E~

to~o, em Pernambuco, Oficial de Gabinete do Ministro da GueL

ra, Secretãrio da Comissão Mista da Oefesa Brasil-Estados li

obrigado. nidos, em Washington, para finalmente, na presente admi ni.!!.

Estão encerrados os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias NQ

vaes) - Esta Comissão estã sumamente honrada com a sua pr~

$ença e sua exposição, Sr. Ministro, e leva em conta, mor

mente, a recomendação final de que ~ Casa instale a Co~is

reiterada por alguns dos seus antecessores nesta mesa. Ao

tempo em que agradeço ao Sr. Ministro a sua presença, "qu~

ro convocar os senhores membros da Comissão para o dia 8

próximo, terça-feira, às 10:00 horas, quando aqui deverã

estar o antigo Ministro do Interior, o General Jose Costa

Cavalcanti.

cia de esta Comissão ocupar-se sobretudo dO problema alusivo

à ocupação indevida das terras indlgenas. S. Exa., tendo oc~

pado, por quatro anos, o cargo de Ministro do Interlor, foi

responsãvel pelo seto~ que preocupa esta Comissão. A FUNAI ,

como sabemos - e esse e um tema polêmico - pertence à esfera

compl~

ci rcuns tã~temos entre nós. Q~ero ressaltar para S. Exa. a

tração nacional, responder por um dos encargos mais

xos e tormentosos da República, que e o de Diretor-Geral da

Itaipu Binacional, cargo que ocupou a partir de 1974 e que

desempenha, ao ver dos tecnicos, com absoluto acerto.Na car

reira militar, S. Exa.tambem destacou-se sobremaneira, e n~

la foi ate o final, quando reformou-se como General de Divi

são. De sorte que, na verdade, e um eminente brasileiro que

recomenda~a:)$ão Permanente do lndio. Esta tem sido uma

22a. REUNI~O REALIZADA EM 08.11.77 ,~~inistrativa do Ministerio do Interior. Portanto,o Mi ni~

tro do Interior e uma autoridade tambem no assunto que nos

diz respeito e, sob~etudo, autoridade de um perlodo que tem
DEPOENTE :GEN JOSE COSTA CAVALCA~TE

Ex-Ministro do Interio~
provocado os maiores debates durante os trabalhos desta Co

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

missão. Consulto o Sr. Ministro sobre se deseja fazer uma e~

posição inicialmente, ou se deseja entrar nbs debates.

Havendo numero regimental, declaro abertos os trabalhos da O SR.~EPOENTE{Jose Costa Cava1cante)~Eu des~

.~,:~utos fundamentais da sua personalidade: um nomem extra-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Novaes)

XXII reunião, do dia 8 de novembro, para ouvirmos o General

J.se Costa Cavalcante. Consulto os pre~entes sobre a neces

sidade da leitura da Ata da sessão anterior, (Pausa) Dispe.n.

leitura do compromisso, com todos de pe.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cava1cant~) - F!

ço, sob palavra de honra,. a promessa de dizer a vel'dade • do

que souber e me for perguntado.

pe~

jaria,com a permissão de V.Exa.,fazer uma exposição inicial.

tivos "HABITATS" - jã ouviu os depoimentos de virias

O SR,PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Tem a palavra o Sr. Ex-Ministro Jose Costa Cavalcante.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Sr.

Presidente Israel Dias-Novaes, Sr. Relator Ubaldo Correa,Srs.

Deputados, sei que esta Comissão Parlamentar de Inquerito

destinada a apurar denuncias relativas à invasão de reservas

indlgenas e avaliar o sistema de medidas desenvolvido no sen

tido de resguardar a'fixação dos grupos lndlgenas nos respe~

soas, inclusive autoridades. E muito se falou sobre a pollti

ca indigenista existente em nosso Pals, a situação do silvI

cola brasileiro, sua integração gradativa, aculturaçio e

emancipaçio,e tambem sobre as reservas e parques indlgenas.
2. Nessa condiçio, tambem aqui compareceram o

Dr. Queiroz Campos e o General Bandeira de Mello, que exerc~

ram a função de Pr~sidente da FUNAI, respectivamente. nos p~

rlodos de janeiro de 1969 a junho de 1970 e dessa data a 15

ã

esta

plenli

sada a leitura da Ata, peço ao Sr. Ministro que proceda

rio, do Ministro Costa Cavalcante. Dispenso-me de pormenori

zar a carreira publ\ca, militar e admlnistrativa da person~

lidade pres~nte nesta sessio. Lembremos apenas que se trata

de um homem desta Casa. O Ministro Costa Cavalcante desemp~

nhnu virlos mandatos parlamentares, nos quais demonstrou os

Sr. Ministro, SI'. Relator, Srs. Depucados, meus Srs.,

Comissão ~entc-se desvanecida com a presença, no seu

ordinariamente operoso, discernido, disposto e patriota. A de março de 1974, quando entio eu exercia o cargo de Minis

sua atividade parlamentar ficou marcada, nesta Casa. e foi , tro do rnteri or. O Dr. Queil'oz Campos ji vi nha da admi ni s tr~
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- pelos contactos e atração de grupos e

bos isolados e arredios;

- pela evolução gradual do estágio de dese~

volvimento sócio-cultural e econQmico do i~

dia, num processo de integração lento, pr.Q.

ção anterior, ou seja,da administração do General Afonso de

.1b~querque Lima.

Tomei conhecimento das explanações feitas p~

lu, dois ex-Presidentes perante esta Comissão, e pouco teria

a acrescentar ao que eles disseram, nesta fase expositiva. A

atuação de ambos e o que conseguiram realizar em suas Admi

nistrações processou-se de acordo com as normas e diretrizes

do Ministerio do Interior, que, como se sabe, tem sob sua

pelo respeIto is comunidades tribais e

pessoa do lndi~, dando-lhes proteção o

si s tênci a;

ã

as

jurisdição a FUNAI, que e o Orgão Federal executor da

tica indigenista, abrangendo a assistência ao lndio.

polI gressivo e harmonioso;

- pela garantia e demarcação dds terras per

desejo declarar que considero o campo de ação relacionado

com o silvlco1a e seus grupos tribais importante e complexo

no contexto da Administração Federal.

Essa complexidade requer esplrito de decisão,

compreensão e sensibilidade dos homens de Governo ,e de t.Q.

dos aqueles que, direta ou indiretamente, lidam ou têm res

tos aspectos relacionados â existência do silVlco1a brasilei

ro e transmitir aos Senhores Deputados algumas observações,

q~ resultam da experiência adquirida em mais de cinco anos

ã frente da Pasta do Interior.

Embora nos ü1timos 20 anos de vida püblica fo

ra do Exercito tenha exercido, no Executivo e no Legislati

vo, as mais variadas funções, em ãreas bem

3. Julgo, entretanto, conveniente enfatizàr ceL

diversificadas,

tencentes aos grupos e tribos si1vico1as

bem como a criação de reservas e parques i~

dlgenas, assegurando ao indio o usufruto

dos recursos naturais e utilidades nelas ~

xi stentes.

Fundamenta-se essa mesma polltica:

- na legislação existente sobre o antigo SeL

viço de Proteção ao índio, em particular no

Decreto nQ 5.484, de 1928, que estabelecia

o status jurldico do indlgena brasileiro p!

rante a comunidade nacional, bem como o di

reito â posse das terras por ele habitadas

e o uso e gozo das riquezas naturais nelas

existentes;

lhes digo por quê. De um lado temos a po1itica indigenista

relacionada ã assistência e proteção ao lndio e aos grupos

tribais; de outro, a politica de integração e ocupação efe

t1va e racional dos espaços vazios do territõrio nacional.

Pode parecer que esses dois vastos campos de

atuação sejam antagônicos e conflitant~s. Em realidade não

o são. r possivel coexistirem e aJuuarem-se mutuamente ou,

pelo menos, um não deve impedir que o outro exista. O dese~

volvimento não deve acarretar prejuizos âs comunidades indI

genas, nem estas devem ser causa de retardo no processo de

desenvolvimento nacional e a ocupação de novas ãreas viáveis

a empreendimentos econômicos e com perspectivas de resu1t!

dos favoráveis no campo social.

Começarei pela política indigenista,para, e~

tão, abordar o processo de desenvolvimento.

Desde a Independencia, com Jose Bonifãcio,ate

muito depois, culminando com Cândido Mariano Rondon - cujo

lema era "Morrer, se preciso; matar nunca" - a po11tica bra

silcira em relação ao índio vem-se desenvolvendo, seja atr!

ves do Serviço de Proteção aos Indios, seja pela obra merit~

ria das Missões Religiosas, seja pela participação ativa e

eficiente do Brasil na Conferência da O.I.T., em Genebra, em

1~57 (Convenção 107), seja graças ao trabalho e esforço d!

senvolvido pela FUNAI, para chegar aos dias de hoje consub!

tanciada no Estatuto do Indio. Essa polltica tem-se caract!

rizado:

ponsabilidade no trato do indigena e de suas tribos. E

osO Estatuto do Indio registra claramente

- na Convenção 107 da Organização Internaci~

nal do Trabalho, ratificada pelo 8rasil em

1966, jã citada;

- no texto da Constituição Brasileira (Art.

198 e seus dois parãgrafos);

- nà Lei de cri ação da FUNAI, de 1967, e no

Estatuto dessa Fundação (Decreto de março re

1971) ;

- no Estatuto do índio (Lei 6.9°1, de 19.12.

73), que desejo destacar de forma especial.

° Estatuto do Indio e um importante documento

legal e talvez não exista outro semelhante no mundo. O ant!

projeto foi preparado pelo jurista Temistocles Cavalcanti ,p~

ra então ser amp1a~ente estudado pelo Executivo e posterior

mente examinado no Legislativo, onde tramitou mais de um

ano. Esse instrumento legal representa, sem duvida, um gra~

de passo no trato da problemãtica indlgena no Brasil e reg~

la a situação jurldica dos lndios e das populações indigenas

brasileiras, com o propósito de preservar sua cultura e in

tegrã-10s progressiva e·harmoniosamente â comunhão nacional.

principias e normas para a proteção das comunidades indig~

nas e a preservação dos seus direitôs. Chamo a atenção dos

presentes para o fato de que esse instrumento legal não esti

pUla nenhuma obrigação para os lndios. Ele registra e afirma

unicamente direito dos indios e das comunidades indigenas.E~

ses princrpios e normas principais ~ão os seguintes:

- estender aos lndios os beneflcios da 1egi!

lação comum, sempre que posslve1;

eu

POLíTICA DE PROTEÇ~O E ASSrSTtNCIÁ AO INDIO E

GRUPOS TRIBAIS

4.
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prestar assistência aos índios e as comuni

dades indígenas;

cessirio começar desde a aproximação, ou "namoro"atraves de

presentes e contacto pessoal. Mas a política indigenista

gresso;

- respeitar, no processo de integração do í~

dio ã comunidade nacional. a coesão das co

munidades indígenas. os seus valores cu1t~

rais. tradições. usos e costumes;

colaboração dos índios. os programas e pr~

jetos tendentes a beneficiar as comunidades

indígenas;

- utilizar a cooperação. o espírito de inici~

tiva e as qualidades pessoais do índio. te~

do em vist1 a melhoria de suas condições de

vida e a sua integração no processo de de

desenvolvimento, respeitando as pecu1iarid~

des inerentes ã sua condição;

- assegurar aos índios a possibilidade de li

vre escolha dos seus meios de vlda e su~

sistência;

- garantir aos índios a permanência nas te~

ras por eles habitadas. proporcionando-lhes

recursos para o seu desenvolvimento e pr~

na1, apenas nos ocuparemos das regiões Norte e Centro -Oeste

por serem aquelas de maior interesse, no que se relaciona

de

rod~

Naci~Quanto ao Processo de Desenvolvimento

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO7.

eventuals interferências ou choques entre as correntes

teira econômica. A existência de Brasília. as grandes

oc~.a~ão dos territêrios e os grupos tribais.

Nos ü1timos dez a doze anos vive o Brasil uma

eposa de desenvolvimento em direção ao Oeste, Noroeste e No~

te. em regiões que têm despertado o interesse das empresas

privadas. atendendo ã política do Governo de expansão da fnn

vias. os incentivos de toda ordem. a SUDAM.a SUFRAMA. a SUDI

CO, o PROJETO RADAM. dentre outros fatores. têm criado me1h~

res condições para essa interiorização imprescindível ã co~

p1eta integração nacional.

Novas ireas do território brasileiro são oc~

padas e agregadas ã pujante economia do país. Integrar para

desenvolver ji ê o lema do PROJETO RoNDoN. em homenagem ao

má~or benfeitor da causa i~digenista do Brasil. Integração !r

ritoria1. econômica e social. Integração cultural. Empresi

abrangente e flexível, permite fazer face a qualquer situa

ção.

a

seu

- executar, sempre que possível. mediante

- proporcionar aos índios meios para o

guir. efu p~lação ao índio. Mas sabemos todos que dos índios

existentes, cujo total não se sabe ao certo. mas que possi

velmente se eleva a mais de 100 mil. neste Brasil de 8 ml

1hões e 500 mil km2, uma boa parte jã se encontra praticame~

te integrada ã vida nacional. Muitos estão em vias de int~

gração. em contacto intermitente ou permanente. conservando

maior ou menor parte das condições de sua vida nativa. mas

aceitam algumas priticas e modos de existência comum aos de

mais setores da comunhão naci?na1, da qual voa necessitando

cada vez mais para o prõprio sustento; outros. muitos. vivem

direitos civis e políticos que em face da

legislação lhes couberem.

Aí, estão em linhas gerais. a pàlltica

senvo1vimento;

- garantir aos índios e comunidades indígenas

a posse das terras que habitam, reconhece~

do-lhes o direito ao usufruto exclusivo das

riquezas naturais e utilidades naquelas te~

ras existentes;

na1. onde se processa o desenvolvimento. a meta principal ê

o

naci~

grandes

despend~

proporcionar-

Adotando-se os princípios e normas que ant~8.

riorrnente procurei sintetizar em relação ã política indig~

nista. pode-se conseguir a proteção. a preservação e a int~

gração do índio e suas comunidades.simu1taneamente com

processo de desenvolvimento.

rios e Governo. Universidades. O PROJETO RoNDoN. As

ciona1.

rodovias para o oeste e para o norte.

Mas em qualquer região do territõrio

lhe uma vida mais digna e de melhor qualidade. E o índio br~

sileiro,todos o sabemos, é tão brasileiro quanto o mais bra

sempre o homem brasileiro. com o objetivo de

sileiro dos brasileiros. Dal o grande esforç"o que

mos e que continua a ser despendido na consecução de uma po

lltica. que possib;"lite a ocupação racional com empreendime~

tos econômicos durãveis e rentãveis. mas que. por outro 1~

do. e de forma objetiva. não prejudique a integração progre~

siva e harmoniosa dos índios e tribos indígenas ã comunhão ~

dos- garantir aos índios o pleno exercício

6.

isolados em grupos desconhecidos ou dos quais se possui po~

CO!L e vagos informes através de contactos e.ventuais com e1!

mentos da comunhão nacional.
r õbvio que em decorrência dessa situáção os

problemas são os mais variados e comp1exos.Só para citar aI

guns exemplos. vão desde a educação de nível medio e ate s~

perior proporcionada a certos grupos. concessão de casas de

alvenaria, ~gua tratada e saneamento. enquanto que. para mui

tos grupos tribais isolados. ou mesmo arredios. torna-se ne

Em primeiro lugar. nas frentes pioneiras

vem delas fazer parte especialistas na aproximação e conta~

to com os índios. E o que foi feito na Transamazônica. na

Cuiabã-Santarém. na Perimetral-Norte e outras rodovias. com

a criação de Bases Avançadas e dezenas de postos indígenas.

alem das equipes de atração do silvícola. E fundamental. tam

bem. a existência de parques e reservas indígenas.E que, de~

de logo, se comece um programa assistencial junto aos novos

grupos contactados.
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Quando deixei o Ministerio do Interior havia

4 (quatro) Parques Indigenas e 17 (dezessete) Reservas Indi

genas, sendo que 10 (dez) delas criadas durante o periodo

de minha administração no Ministerio. Alem disso, e pecessi

rio registrar a existência de 9 (nove) Delegacias Regionais

e 144 (cento e quarenta e quatro) Postos Indigenas. Hoje são

mais elevados esses numeroso Com essa estrutura, pode ser

e~ecutado e vem sendo conduzido com sucesso um programa ~

brangendo:

- o Plano de Demarcação das Reservas e Parques;

- o Plano Assistencial;

- Assistência Hospitalar;

- Assistência Medico-San~tiria;

- Vacinação emllllssa;

- Equipes de Saude volantes;

- Farmicias Padrão; etc.

- Ampliação do Programa de Educação do indio:

Construção de escolas e manutenção das

existentes com professores e monitores bi

li ng6es.

- O Plano de Desenvolvimento das Comunidades;

- A Racionalização da Produção Indigena;

Outras Atividades e Programas diversos.

Dispenso-me de fornecer maiores detalhes em

relação às atividades que acabei de citar, pois são do conh!

cimento da Comissão e constam das explanações do General Ba~

d'~ra de Mello e de outros expositores.

9. Não poderia deixar de fazer menção ao trab!

lho das Missões Indigenas e refiro-me em especial 'a algumas

das que conheci: a do Alto Rio Negro e Waupes (Salesianos) .

Servi muitos meses em Cucui, quando Tenente, e pude de perto

apreciar e acompanhar o excelente trabalho da Missão, tendo

como esteios a Escola - inclusive profissional - o Hospi~l

e as atividades artesanais e agrico1as. Depois, em 1973, vo.!

tei a São Gabriel da Cachoeira e Cucui e.a Missão continua

seu meritório trabalho. Visitei tambem e tive a mesma impre~

são das Reservas de ~ão Marcos e Sangradouro, a cargo de Mi!

sões Religiosas.

Pelas minhas observaçoes, as obras reallzadas

pelas Missões, em sua grande maioria, merecem respeito e

devem prosseguir. Não afirmo que sejam perfeitas. Há falhas.

Mas a FUNAI pode e deve orienti-las de acordo com a politica

indigenista. Fazer reuniões e simpósios sob a coordenação da

FUNAI. Ouvir opiniões. Trocar ideias e experiências. Tudo

com vistas ao aperfeiçoamento dos metodos, de aplicação dos

princlpios e normas da nossa politica indigenista.

10. Considero que a situação do indio pode harmo

nizar-se com os princtpios da democracia social e etnica. Em

vez de seguir a polltica advogada por alguns, de deixar os

silvlcolas tal como se encontram, o Brasil tem procurado d!

senvolver uma consciência social da proteção aos indios. A

politica simplista do laissez faire em relação ao indio e

aos grupos tribais, talvez conduzisse aos poucos à redução

sen9vel de nossa população indigeDa ou ã formação de grupos

de marginais e desajustados em nossa sociedade.

O Brasil, e bom repetir, executa um programa

de integração gr~dual do indio, numa estrategia que dã ênf~

se à assistência social e à educação, ao mesmo tempo que pr!

serva a integridade cultural dos nativos e suas comunidades.

Para os silvicolas e seus grupos a integração não e urna re~

trição, mas antes uma expansão para novas dimensões sociais.

Em outras palavras, representa essa integração a sobrevivêr

cia do lndio, com melhor qualidade de vida, simultaneamente

com o processo de ocupação do território e desenvolvimento ~

ciona1 e dele mesmo participando.

r relevante notar que a população indlgena

dos Parques e das Reservas, e sob o controle de Postos IndI

genas ou Missões Religiosas, tem aumentado nos ultimos anos.

Hã menos mortalidade infantil, menos epidemias, menos sara~

po ~ gripe. A perspectiva de vida, ao nascer, e hoje maior,

assim como tem aumentado a idade media da vida do nosso si1

viéola. Isso tudo sucede graças aos cuidados medico-saniti 

rios, às vacinações em massa, à educação apropriada ao d!

senvolvimento comunitirio, à melhor qualidade de vida. E tes

temunho mais eloq6ente dos aspectos positivos da politica i~

digenista do que os acima referidos não poderia existir.

E mais, representa uma resposta às campanhas

desencadeadas com base no desconhecimento oU na desinform~

ção de alguns que preferem urna atitude inteiramente estãtica

e passiva com relação à preservação dos hãbitos e costumes

dos lndios.

Em face dessas objeções, reafirmo que - qua~

do fui Ministro do Interior, e assim continua hoje, creio

a politica oficial do Governo era e e ativa e busca sempre a

integração gradualista.

Os nativos não podem ser imobilizados em mu

seus de selva, por amor e a serviço de supostas pesquisas,

se a sua herança cultural deve continuar, como acreditamos

que possa.

r possivel que erros tenham sido cometidos.

Creio serem compreensíveis alguns inevitãveis choques e d!

sentendimentos entre indios e exploradores ou fazendeiros.

Ou que funcionãrios ou religiosos não tenham cumprido com

exatidão os seus deveres, chegando mesmo a cometerem faltas

graves. Mas e preciso reconhecer que o Governo e a FUNAI nu~

ca acobertaram erros ou falta de exação no cumprimento do

dever no trato ~om o indio ou suas tribos.

F mais, grandes esforços têm sido desenvolvi

dos para minimizar quai,quer problemas muitas vezes decorre~

tes da vasta ext~nsão territorial do País e da dispersão da

população indigena.

Em conclusão:

Considero a política indigenista adotada a

mais consentânea e capaz de atingir os propósitos de prese~



306 Sábado 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) - Suplemento Junho de 1978

humanos e financeiros em beneflcio do nosso lndio como nos

últimos anos. Basta citár que o orçamento da FUNAI, acresci

var a cultura dos lndios e comunidades indlgenas e integrã

los progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. r n~

de creditos suplementares e outros, aumentou, na minha admi

nistração, em mais de 300% e de 1970 a esta parte em mais de

mil por cento. Os resultados obtidos têm sido satisfatõrios,

creio, e al estão para quem honestamente quiser ver. Muito

obrigado. (Palmas)

9 SR.PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

de cl2.

empreendime~

tos na chamada Amazônia Legal, um documento da FUNAI

ae operação. Posteriormente, havendo necessidade,seriam cri~

das as reservas ou mesmo parques. Assim era a linha de ação

adotada pela Fundação Nacional do Tndio quando se tratava de

empreendimentos a cargo do Governo. No caso de empreendimen

tos privados, a cargo de empresas particulares, sabem os D~

putados, pelo menos os que lidam mais diretamente com a Am!

zônia, que a SUDAM, a partir do iní~io de 1968, passou a exi

rando o que a FUNAI achava em relação ã existência ou não de

índios na região do projeto. Convencionou-se chamar esse d~

cumento de certidão. A meu ver ficaria mais próprio o nome

, ,gi r, para a aprovação de todos os projetos ou

e

recurs ostório que nunca, no Brasil, se empregaram tantos

do dos recursos do PIN, Programa de Integração Nacional,

isso melhor do que eu - e quando se t~ata de uma reprodução

textual, autêntica de escrito original ou assunto extraldo

de livro, registro, etc. O que a FUNAI, na realidade, forn~

ce, no meu entender, ficaria mais prôprio chamar de declar~

Meus cumprimentos ao Sr. Ministro Jose Costa Cavalcante, p~

la clareza e objetividade da sua exposição. Exposição que

não temeu, em ponto nenhum, abordar questões polêmicas e jã

focalizadas nesta Comissão. S. Exa., e vale isto como comp1~

mento à sua exposição, foi o Ministro da chamada instalação

"declaração". Certidão - os bacharêis, os advogados, sabem

da era desenvo1vimentista no Brasil. Dal o sentido dado ção. Nessa declaração, ou certidão, - como vem sendo

Havia tambem, tão logo quanto posslvel, a criação de postos

O SR. RELATOR (Deputado Uba1do Corrêa) - Sr.

rrL~ldpnte, Srs. Deputados, Sr. Ministro Costa Cavalcante,

tendo em Vl,~õ c que V. Exa. acaba de dizer sobre ocupações

ao geral da sua exposição. Considero, como integrante da C~

missão, altamente valiosa a sua contribuição. Indago do Sr.

"Relator sobre se tem questões a formular ao Sr. Ministro.

avançadas dos empresãrios que trabalhavam na construção de

estradas. Vamo-nos referir às equipes pioneiras mesmo, al

gumas ate equipes de reconheclmento, junto às quais iam sem

I

dé

ocorrência

fase de apresentação do projeto para a sua implantação e

permanecendo interditada apenas pequena parte das ãreas

futura de trãnsito ou permanência de índios na ãrea do proj~

to; finalmente, a empresa privada se obriga tambêm a aceitar

dos índios em trânsito ou aldeamentos permanentes. Esse é o

procedimento inicial. No decorrer da minha gestão no Minist~

rio do Interior, não houve nenhum fato que obrigasse,que exi

gisse tornar sem efeito algumas dessas declarações. Soube,

por informações - é uma informação que dou através de info~

mações - que, na atual administração, jã houve casos, de in

terditarem ãreas onde havia declaração de que anteriormente a

FUNAI nâo tinha conhecimento da existência de aldeamentos in

dígenas. Mas, mesmo nesses casos, depois de um levantamento,

pacificamente a interdição da ãrea, caso venham a ser

da, afirma-se - ê o termo nbrma1 que ela usa - não ter co

nhecimento de aldeamentos indlgenas na ãrea do projeto ~a3,

em seguida, esse documento estã com uma serie de imposiçces
I

restritivas, tais como obriga a empresa do projeto a manter

entendimentos com a FUNAI em qualquer êpoca que dê inlcio ~

fetivo à implantação do projeto. Todos sabemos que, entre a

fase do início efetivo de implantação, tempo ê decorrido. En

tão. quando se tratar da efetiva implantação, novos entendi

Alentos ôev,,·.. ser mantidos com a FUNAI. Alem do mais, a empr!,

um estudo muito mais pormenorizado, chegou-se à conclusão de

sa se obriga a informar imediatamente ã FUNAI a

relação à sua pergunta.
O SR. 'RELATOR (Deputado Uba1do Corrêa) - Muj

que essas interdições poderiam ser levantadas, como o foram,

projetos porventura existentes. Soube isso por informações,

desconheceço o nome dos projetos; mas por uma questão de hQ

nestidad~, acho que devo transmitir à Comissão as inform2.

ções que consegui saber. Eram estas, nobre Deputado Ubaldo

Corlêa. as informações que, no momento, assim, me vieram em

da

se

seu

mais

grupo

Governo

de ãreas, pode V. Exa. esclarecer como isso se dava ao

vidências. Primeiramente, eu me referirei as equipes

pre tecnicos, especialistas no trato do lndio, tecnicos

que se relacionaram com empreendimentos a cargo do

tratando de empreendimentos a cargo da iniciativa privada.E~

tão, comecemos pelo Governo. Como tive oportunidade de dizer

na minha explanação, houve vãrios empreendimentos govername~

tais, principalmente no setor rodoviãrio, que exigiram da

FUNAI, õrgão executor da po11tica indlgena, uma serie de pr~

FUNAI. Junto com essas equipes iria, mais atrãs, um

tempo de Ministro?

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Ini.

cia1mente, meus agradecimentos pelas referências generosas

feitas a mim e ao que pude aqui dizer pelo Presidente da C~

missão Deputado Israel Dias-Novaes. Em relação à indagação

do Deputado-Relator Uba1do Corrêa, creio que poderlamos di

vidi-1a em duas partes. Primeiramente, vamos tratar de fatos

e,em seguida, como se desenvolvia o tratamento dado,em

malor, formando verJadelras frentes de atração que se espa

lhavam em vãrias direções, tendo como eixo o elXO da constr~

ção da própria rodovia. Quando haVla necessidade, ãreas eram

interditadas. Assim, por exemplo, sucedeu na Transamazônica,

indlgenas. E, para dar ~uporte a todas essas atividades, à to obrigado. Nos depoimentos havidos nesta Comissão, os d~

retaguarda foram implantadas ou ampliadas verdadeiras bases poentes têm externado seus pontos de vista quanto à vincul~
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ção da FUNAI. Jã chegaram a sugerir inclusive que a FUNAI se

desvinculasse do Ministerio do Interior para se vi~cular ao

Ministerio da Saúde, segundo uns ,ao Ministerio da Previdê~

cia Social, segundo outros, ou mesmo ao Ministerio do Exercj

to. Jã que V. Exa. foi Ministro do Interior - portanto, teve

um Ministerio. Então, por tudo' isso, reafirmo: sou favorãve1

a que a FUNAI continue vinculada ao Ministerio do Interior.

O SR. RELATOR (Deputado Uba1do Corrêa) - Mui

.0 obrigado, nobre depoente.

D SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS - Sr. Preslden

• FUNAI subordinada ã sua Pasta - gostaria que V. Exa.

tisse sua opinião a respeito do assunto.
O SR. DEPOENTE (José Costa Cavalcante) -

emi

Eu

Meus cumprimentos. nobre depoente. Como inscrito

~em a palavra o ilustre Deputado Siqueira Campos.

seguinte,

te. Srs. Deputados, Sr. General Jose Costa Cavalcante, meus

~o País vista na sua administração e tambem hoje, quando V.

cumprimentos a V. Exa. mais uma vez, por mais uma brilhante

palestra que profere junto com este depoimento, trazendo da

que V. Exa. integrou, foi, na realidade um governo de desen

volvimento nacional, de afirmação nacional. Dada a existên

cia de homens fortes, capa7es e de visão, como V. Exa., pôde

aquele governo promoVer a mais ampla distribuição, pelo ter

ritõrio nacional, do desenvolvimento brasileiro, do progres

so nacional. Particularmente, tendo acompanhado a gestão de
I

V. Exa., verifico que V. Exa. estã fazendo muita falta naqu~

le Ministerlo, apesar de estar em Itaipu prestando re1evan

tes serviços ao País, uma obra daquela estava mesmo a preçi

sar de um Costa Cavalcante. Parabenizo V. Exa., portanto, p!

lo depoimento sincero, correto, honesto que prestou perante

esta Comissão, o qual, nas palavras do Sr. Presidente,e con-

pro

ser

pergun

Governo

indígena

Exa. se encontra fora do Ministerio do Interior. O

forma mais viva e expressiva possível a realidade

tas são poucas, nobre depoente. A primeira delas pode

ate polêmica. Jã se vem falando hã algum tempo sobre o

tribuição valiosa para os nossos trabalhos. Minhas

• emitirei com a maior tranqailidade e' honestldade.Acho, no

bre Deputado Ubaldo Corrêa, que a FUNAI deve continuar onde

estão A meu ver, sua vinculação ao Minlsterio do Interior ê

a mais consentânea e a que, sem dúvida alguma, darã ã FUNAI

as melhores condições de atuação. A FUNAI, todos sabemos, ê

órgão executor de uma política; portanto um õrgão de ativid~

des multidisciplinares. Então, se a FUNAI executa a educ~

ção, com milhares e milhares de escolas nos postos indlgenas

e noutros lugares, em raião de ter essas escolas deveria ela

então ir para o Ministerio da Educação? Se a FUNAI execua UM

campanha de vacinação em massa, uma campanha medico-sanitãrla,

medico-hospitalar que, no meu entender, e exemplar para mui

tas das nossas populações que vivem nos grandes centros urb~

nos do País: como Rio de Janeiro, são Pãu10, Belo Horizonte,

meu Recife, Fortaleza, ou mesmo Brasília, se a FUNAI executa

essa campanha de saúde com sucesso, seria isso'um motivo p~

ra ser ela jurisdicionada ao Ministerio da Saúde? Serã que a

fUNAI, porque atua em ãreas de nossas fronteiras, deveria v~

tar a ser jurisdicionada ao Exercito brasileiro, como foi na

epoca da criação do Serviço de Proteção ao índio, quando da

existencia ainda do Marechal Cândido Mariano Rondon? E assim

poderíamos prosseguir. Mas vejamos - e creio que os Srs. D~

putados concordarão comigo - que das atribuições da FUNAI,

aquelas mais complexas são justamente atribuições que estão

na ãrea do Ministerio do Interior, ou seja: o programa de

ocupação do território, uma das 10 responsabilidades do

nisterio do Interior; o grande tema do desenvolvimento regi~

na1 ê outra ãrea de responsabilidade do Ministerio do Int~

b1ema de distrlbuição de pílulas anticoncepcionais - portan

to, controle de natalidade - no meio indígena. Acha~. Exa.

essa medida etica e tambem do interesse do País?

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) V!

mos por partes. Na mlnha gestão não houve distrlbuição de pl

lulas aos indígenas e, ao que sei, ao que tenho ouvido f!

lar, depois que deixei o Ministerio, tambem assim continua:

rior; o problema das migraçóes internas, tambem. Então, eu não hã esse problema de distribuição de pílulas aos i ndí g~

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS - Mas o ponto

vista firmado e tambem não e ação desta Comissão este aspeE

to em relação a esse problema de controle de natalidade. T~

Comissão. Mas em relação aos indígenas, na minha administr!

ção, a resposta e inteiramente negativa, e, pelo que sel,ain

da continua negatlva, atualmente.

nas. Nas nossas farmãcias-padrão, no trabalho das nossas eq~

pes volantes de medicos, nos hospitais, nos atendimentos,qu~

quer que ele fosse, não havia esse problema. r claro que não

de

desta

vou aqui entrar em termos de Brasil, porque tenho ponto

nho, portanto, meu ponto de vista, mas não e materia

ligações, as mais complexas, no trabalho que a FUNAI execu

ta, sou favorãve1 a que ela continue onde se encontra.Ta1vez

digam: e por que não ã Presidência da República? Acho que

FUNAI não tem por onde e nem deve ser transformada num Mini~

terio. Temos, no Brasil - não se sabe o número - talvez cer

ca de 100 mil índlos, e isto representa menos de 0,1% dos

120 milhões de brasileiros existentes nestes 8.500.000 km 2 .

E, pela política adotada pelo Governo Federal, órgãos que mõ

constituam ministerios não podem ficar dependurados na Presi

dência da República. Houve epoca, neste País, em que, se não

uma centena de órgãos, vãrias dezenas deles, com certeza,enrn

que considero esses três aspectos - ocupação. mlgrações e d~

senvo1vimento regional - os mais importantes e com maiores

Civil, ou ao Gabinete Militar. Isto equivale a uma outra 0r

ganização que não tem nunca, para isso, a estrutura que tem

jurisdicionados d Presidência da República, ou ao Gabinete de vista de V. Exa. tambem no que se relaciona ã comunldade

i~dlgena, acha V. Exa. etico o controle da natalidade e con

veniente aos interesses do País ou não?
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to obrigado.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Há

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Mui

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS - Sr. Jose CO!

pa rti c~por ele. V. Exa. teve assessores notaveis e. neste

lar. foi assessorado por um 1lustre brasileiro, o ex- Desem

bargador Temlstocles Cavalcante, o ex-Ministro do Supremo;

V. Exa. teve em Henrique Brandão Cavalcante um brãço direi.

to, um homem IGcido, um homem que deveria ser Ministro neste

Pais, uma inteligência fulgurante e um patriota dedicado.Fiz

essas perguntas para configurar que V. Exa. e progressista.

homem quP vê sempre do lado melhor, ,sempre as melhores f o.!:

mas de atehdimento dos anseios de todas as comunidades,o que

estã revelado nas respostas de V. Exa. Mas eu apresentei um

projeto ã Casa que previa a criação de um Conselho do Indio.

Esse' Conselho seria eleito pelos caciques ele toda a comunid,!

dé indlgena brasileira, em Brasilia, a cada dois anos. Seria

talvez ate o mottvo para se fazer uma festa folclórica a c,!

da dois anos, ate para fins turisticos; e tambem funcionaria

no sentido real para os interesses da comunidade indlgena.E~

just!

adequ!

dora no Pals. A gestão de V. Exa. comprovou isto, foi

mente quando tivemos uma polltlca nesse setor a mais

da aos interesses naclonais.

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS - Quanto ao

ponto de vista do controle da natalidade e tambem de aprovel

tamento das areas novas, V. Exa. pertence ã mal0rla esmag!

ta Cavalcante, não estariam os índios em condições de serem

ouvidos ou mesmo participarem das decisões que digam respei

to aos seus interesses e aos seus destinos?

o SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Acho

que nao ha necessidade de controle de natalidade oara o nos

60 lndlo. Esta e a minha observação. '

s a i dei a?

ouvido sempre pela FUNAI para dar sempre melhores condições

de as decisões serem mais bem aceitas, serem mais adequadas

aos interesses da comunidade indlgena. O que acha V.Exa. des

lndios em varios nlveis culturais. Todos sabemos que, incl~

sive, na minha gestão postos indlgenas varios eram dirigidos

por lndios, chefiados por lndlos, de forma que, nessa situ!

ção, eles opinavam, como chefes de postos indlgenas, no que

referia ao lndio. O Estatuto do Indio considera o lndio

tão, a cada dois anos se elegeria esse Conselho. que seria

nas minhas respostas.

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS - Isso e muito

OjR: DEPOENTE(Jose Cos1)a Cavalcante) - O D~

putado Siqueira Campos me conhece e sempre fui muito franco

um tutelado, e o executor dessa tutela e a União que a faz

atraves da FUNAI. Mas acredito que, nas reuniões que a FUNAI

deve realizar junto com as direçôes das reservas, das deleg!

cias regionais e dos postos indlgenas, sejam ouvidas as opi

niões dos responsaveis por essas reservas, delegacias e pos

tos, transmitindo em parte, inclusive,-o sentimento do .lndio.

bom.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Se

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS - Mas eles, os

comunidades da sociedade brasileira, ouvir, numa verdadeira

concentração em massa de gente, a opinião de todos. Não e a!

sim que se processa, mesmo nas democracias mais adiantadas.

r claro que não se pode, nem isso se faz nas nossas outras esse projeto,fosse eu Ministro do Interior, chegasse ãs mi

nhas mãos para opinar,eu não seria favoravel. Eu não seria

favorãvel por verificar não ser necessãrio para a boa cond~

ção da politica indigenista. Se fôssemos adotar princlpio s~

melhante com outras comunidades brasileiras nós irlamos ter

lndios, têm seus llderes.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Ha

sempre os llderes e os representantes que fálam. O Legisl!

tivo, representante do povo, o Executivo, atraves das suas

diferent~s atribuições, etc. De forma que, no meu entender,

colocar numa assembleia, para discutir problemas de lndios,

indios ainda não conhecedores. isso talvez não conduzisse

não se chegasse a um melhor resultado. Mas a opinião dos i!

dios, no meu entender. deve chegar atraves dos respectivos

postos, e, muitas vezes, mesmo na minha administração. qua~

tas vezes fomos a aldeias para ouvir o capitão. ouvir o ch!

fe. como ê que isso estava-se passando. Isso em visitas que

fizemos a Goias. a Mato Grosso. varios aldeamentos, ao Pa~

na, ao Maranhão, ã Amazônia. A primeira preocupação sempre.

quando se chega. e ouvir o chefe. o capitão ou o nome que

eles dêem ao l1der da comunidade indlg,ena. Essa ê uma manej

ra de se ouvir, se auscultar o sentiml;!nto do que ali se pa!

sa. Isso e o que lhe posso dizer.

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS - Sr.Ministro,

eu considero que o Estatuto do lndio dê um novo nlvel ao pr~

cesso civilizatório brasileiro. e V. Exa. ê o responsãvel

varios outros conselhos espalhados por ai afora. A FUNAI, lQ

go que foi criada. tinha um Conselho de Direção, mas acho

que em um órgão da responsabilidade, da complexidade de ex~

cução que e a FUNAI, a sua administração, a coordenação de

sua administração deve ser centralizada. A execução de suas

tarefas deve ser descentralizada e dai, então. a própria lei

de criação da FUNAI, posteriormente, foi modificada para fi

car a direção nas mãos de um Presidente ~a Fundação e não a

direção entregue a esse Conselho Indigenista. porque havia ~

ficuldades. O colegiado para decidir demorava, muitas vezes

os pontos de vista não eram acordes, criando embaraços ã ad

minlstração. Agora, creio não haver necessidades desse Cons~

lho de Caciques a que se refere o Deputado Siqueira Campos.

Sou inteiramente favoravel as reuniões, aos simpósios da

FUNAI com as diversas Delegacias Regionais. da FUNAI com as

missões religiosas e, nessas reuniões com as Delegacias Re~~

nais ou com as missões religiosas. aceito a participação dos

mais destacados responsaveis indios das diversas comunidades.

Mas mesmo assim precisamos ver aque'les que têm condições de.

jã num estagio de cultura e de desenvolvimento. partiGiparem

dessas reuniões. E preciso 'tambem, Deputado Siqueira Campo~
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que tenhamos sempre em vista, em casos como esses, o cuidado

que se deve ter para evitar explorações, muitas vezes, do ~

conhecimento do lndio de certos problemas. Evitar a inclusão

de pessoas qu~, por desinformação, por desconhecimento, por

outros motivos quaisquer, procurem, ao inves de querer resol
OI

ver os problemas, agitar, crIar complicações, criar uma si

tuação que não permita uma integração gradualista, harmonio

sa, progressiva das comunidades indlgenas. Então, esses po~

tos são, todos eles, no meu entender, pela minha experienci.

muito delicados. Eu chego a dizer, Srs. Deputados - eu peço

ate permissão para usar essa franqueza - eu chego a dizer

que o Brasil propriamente não tem grandes problemas com o l~

dio brasileiro, comparado com outros pa15es, onde eles se

~onstituem, muitas vezes, em verdadeiras minorias atuantes,

muitas vezes dirigidas por pessoas inescrupulosas e, princ]

~~lmente levando em conta a percentagem de grupos indlgena~

na comunhão nacional desses palses, muitas vezes esses paI

ses têm problemas seriissimos; e o que se tem feito nos ülti

mos anos, procurando seguir o paradigma do Marechal Cãndido

Rondon, e justamente evitar isso no Brasil. Esses lndios, t!

mos de integrã-los gradualmente. Isso representa, eu afirmo

com convicção, a sobrevivência e a continuidade da cultura

indigena brasileira. Fora da integração gradualista, eu cOE

sidero muito diflcil se preservar por anos e anos essa com~

nidade indlgena 'que temos. r o que eu tinha a responder.

o SR. D~PUTADO SIQUEIRA CAMPOS - Sr.Ministro,

eu fico satisfeito com sua franqueza, mas discordo, em

gente tem que levar a serio determinados lideres. O Juruna,

com seu gravador, e um motivo de atração e e um me10 de cha

mar atenção tambem para os problemas que existem nas comuni

dades indigenas. A razão, a forma de fazer, eu não sei .Todos

devemos dar nossa contribuição, e procuro exatamente dar a

minha nesse setor que precisa do esforço de todos nãs. Mas a

melhor ideia vamos aproveitar.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - E

respeito inteiramente, meu Deputado, o seu ponto de vista,mE

acho que V. Exa. tambem vai respeitar o meu.

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS - Claro,claro.

Mas, Sr. Ministro, a última pergunta diz respeito ao segui~

te: a comunidade indigena jã vive praticamente em um sistema

de cooperação; o patrimônio indlgena vem sendo, quer queiram

as autori dades quer não,e dil api dado, porque, muitas vezes, o

Direito faz com que sejam adotadas decisões que não são as

corretas, as reais; hã distorções, devidas, as vezes, aos

grandes grupos econômicos que estão em litlgio com a FUNAI,

com comunidades indigenas, e isso faz com que eles ganhem

causas que normalmente não ganhariam, faz com que sempre s!

ja·afetada alguma pequena parte, apesar do zelo - principal

mente o atual Presidente ê um homem notãvel. O Presldente, o

General Bandeira de Melo, na sua administração, foi um homem

dedicado ao extremo -_ ao extremo~ - ao problema indigena. De

forma que a gente sabe que sempre hã uma les'ão aqui, outra

ali, no interesse do indigena. Então, não seria interessante

que adotãssemos a prãtica do caperativismo, que cada colônia

se transformasse numa cooperativa e fizesse parte do ativo

dessa colônia? Que fosse feito esse levantamento das terras,

que jã estã sendo feito pel~ FUNAI - quase todo o Brasil jã

estã levantado nas suas comunidades indigenas - que integrai

se o patrimônio dess~ cooperativas, de cada uma dessas aI

deias indigenas, e que fosse dada justamente uma infra-estr~

tura, apoiada, naturalmente, em toda essa ação de Governo,~

sa assessoria do Governo, essa assistência do Governo,e que

guns pontos, de V. Exa., porque a~ outras comunidades brasi

leiras têm os seus conselhos, suas Câmaras de Vereadores,

têm as suas Assembleias Legislativas, têm esse Parlamento.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) 

indio vota, Deputado. Tive centenas d€ votos - desculpe - em

Pernambuco, das tribos dos Fulniô, P~nkararu, Tacaratô, Pe~

lândia, ~guas BeTas, e o estatuto permite a existência de t~

dos os direitos civis, de acordo com o estãgio. Vi lndios ve

readores, tambem vi indios medicos. Então, em determinados ~ fossem, inclusive, contratados gerentes profissionals para

deamentos, eles jã participam dessa verdadeira comunidade.

de acordo amplamente. Tenho um repre~entante dos Xerentes,d~

Apinages, e de outras nações indlgenas.

O SR. DEPOENTE (Jose ~osta Cavalcante) - Acho

que em Goiãs, V. Exa. tem votos de alguns.

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS - Tenho mui

tos, em munic;pi05 inteiros. Agora, a verdade e que acho que

esse Conselho ajudaria nessa integração e, principalmente,s~

ria uma forma de combater esses etnõlogos que andam ai a qU!

rer participar de empresas turlsticas suecas ou europeias em

geral, e querem.que, por essas razões, essas comunidades i~

dlgenas fiquem isoladas, os nossos irmãos, ai, com batoques

nos beiços, com paus nas orelhas, com tangas ã frente, num

espetãculo triste, que choca as nossas Gonsciências, sem d~

que o resultado das cooperativas quase sempre deixa muito a

relativamente pequenas, com colonos selecionados, e lhe digo

esforçodesejar. O Banco do Nordeste, no Nordeste, fez um

essas cooperativas, mas que elas fossem, na realidade,consti

tuidas e dirigidas por indios. Não acha V. Exa. que o coope

rativismo poderia ajudar na solução do problema indigena,das

comunldades indigenas?

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - O

nobre Depu~ado sabe que o Estatuto do Indio prevê a criação

de colônias agricolas, colônias indigenas; prevê parques, r!

servas, colônias indigenas e ate territórios indigenas. Isso

estã no Estatuto do Indio. Em relação ao cooperativismo, t!

nho alguma experiencia em cooperativas - não em dirigir, mas

'em apreciar o resultado das cooperativas - inclusive em com~

nidades, como em projetos de irrigação, por exemplo,em ãreas

estouO SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS - Bem,

vida alguma. Sou favorãvel a uma aproximação, e essa aproxi

mação a gente tem que fazer oom os verdadeiros lideres. A

inaudito ~ara difundir cooperativas eficientes. E o nobre

Deputado ainda fez uma restrição a gerentes contratados. Jã
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famTlias. Estamos procurando saber de onde elas vieram, se

cimento da FUNAI, do General Ismarth, esse fato. Quando eu

era Ministro do Interior, não sabia da existencia dessas 11

os posseiros que estavam naquele Parque. Parece que não. O

'"fato e que, na margem brasileira, temos essas 11 famTlias,

jã completamente cadastradas. Todos vivem inteiramente inte

grados na comunidade que trabalha naquela area. Agora, em
, f

relação ao problema do índio paraguaio, acho que não e pr~

priamente motivo desta Comissão. lã, todos sabemos, a parti

cipação do Tndio, principalmente do guarani, na formação da

nação paraguaia, e bem grande, inclusive a língua guarani se

fala, na area de Itaipu, normalmente. Quase todos os par!

guaios que trabalham lã falam o guarani, inclusive engenhei

não digo gerentes. Às cctoperativas, para que dêem resultado,

duas condições são indispensãveis: primeiro, que o grupo,

comunidade que integra a cooperativa jã tenha atingido certo

nível de produção e de compreensão do que e a cooperativa.Em

segundo lugar, que tenh~ uma direção altamente eficiente, o

que e muito difícil se conseguir entre os prôprios cooperati

vados. Hã exemplos, no Brasil, d~ cooperativas de resultado

exemplar: no Rio Grande do Sul, em são Paulo, principalmente

nessas regiões mais des~nvolvidas, e hã ate o exemplo de e~

sas cooperativas estarem expandindo-se para outras ãreas,mas

levando os seus prôprios colonos, ou, pelo menos,núcleos bem

grandes desses colonos. outro aspecto - e merecem muita medi

tação as observações do Deputado Siqueira Campos - e que

índio, a comunidade indígena, realmente jã tem certo sentido

do Parque do Iguaçu, de onde houve o deslocamento de todos

de viver conjuntamente, ou seja, de viver numa espécie de ros, como o Engenheiro Enzo de Bernardes, o homem mais

portante da Itaipu no Paraguai, que tem orgulho de dizer que

fala o guarani. r apenas umà lTngua que não vem evoluindo,p'!

que ela não tem tido contribuições de outras, e o que torna

uma língua ativa e a con~ribuição que dia a dia, mês a m6,

hora a hora ela recebe de outras. E a língua guarani, no Pa

raguai, estacionou com aquele vocabulario. Na margem par!

guaia, temos - não vou dar aula sobre Itaipu - mais de 20

mil pessoas trabalhando ali para a Itaipu, mais ou menos 50~

de paraguaios e 50% de brasileiros; no conjunto, ate um po~

co mais de paraguaios. E ha muitos índios, que trabalham nor

malmente, falando o guarani, falando um pouco espanhol.

daqui a pouco, acaba saindo naquela area uma trilíngua, que

nao sei se e português, espanhol, ou guarani. Mas, em sínt!

cooperativa. Mas quanto a esse nome de cooperativa para pro

dução, em determinadas ãreas, aldeamento, postos, é preciso

pensar muito sobre isso. Poder-se-ia fazer uma ou outra exp!

riência. Ate o momento, ao que eu saiba, pelo menos na minha

administração, não houve nenhuma colônia indTgena. Pelo Est!

tuto, colônias indTgenas são regiões onde hã determinada cul

t~ra, determinada produção preponderantemente ~grícola e o

es tãgi o de ar" 1tllração, de desenvolvimento dos i ndígenas ja

permite a criação dessas verdadeiras colônias. E ele chega

ate a prever territôrios - o que acho dificílimo se cons!

guir aqui - quando mais de 2/3 da população da area são co~

postos de índios realmente cadastrados e considerados Tndio~.

Fala o Estatuto nesses territórios federais indígenas.De fo~

ma qu~ essa ê a minha observação sobre cooperativas. se, nao temos o menor problema em relação ao índio na ãrea

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS - A .indiscrl

de Itaipu. Ja são tantos os problemas, mas esse pelo menos

não existe.

• aqui. Adquiri uma experiência extraordinãria, como todos os

- deputados. Vou citar apenas uma frase de um amigo,grande pa~

lamentar - hoje não o ê mais - o Deputado All0mar Baleeiro.

Deputados na sua vitoriosa carreira. Isso nada tem a ver com

índio, mas V. Exa. e nosso convidada', hoje, e eu gostaria

que desse um depoimento rapido sobre 1SS0, e se V. Exa. tem

saudades da Câmara, principalmente daqueles tempos em que ~i

Deputado, colega do nosso Presidente.

O SR. DEPO~NTE (Jose Costa Cavalcante) 

claro que tenho saudades da Cãmara e acho que aprendi muito

dosção, Sr. Ministro, e sobre o que representou a Câmara

te, vou concluir fazendo uma pergunta e também reservando

me o direito de fazer uma indagação indiscreta ao Sr. Mini~

tro Costa Cavalcante, meu conterrâneo, apesar de os pernamb~

canos o terem roubado do Cearã •••

no relacionamento?

D SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPDS - Sr. Preside~

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Sr.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) 

Goias roubou V. Exa ••••

o SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS - Feliz ou i~

felizmente para as nossas comunidades, saTmos da nossa ter

ra. Mas tem V. Exa. problemas com índios, na binacional, e,

se existem problemas de comunidades indígenas paraguaias e

brasileiras, qual das comun1dades apresenta mais dificuldade

pecie de cooperativa, porque faziam parte de um projeto do

INCRA, o Projeto Ocoí, no qual um índio e o principal corr!

tor de terras daquela região. De forma que jã levei ao conh!

sa para os Srs. Deputados - a futura area do reservatório da

Itaipu, na margem brasileira, e uma area de cerca de 800

kms 2• Fizemos o cadastramento completo de todas ~s famTlias

ali existentes e encontramos 11 famílias que se declararam ~

índ10s: Mandamos verificar, e realmente são índios. Mas eles

v4uiam na comunidade e, por sinal, viviam quase que numa es

Quando vim para aqui, em nossas conversas ele sô me chamava

de Coronel, apesar de eu ser lJeputado. Ele dizia: "Meu Cor~

nel Deputado, nunca se esqueça de que na Câmara sempre hã al

guem que entende bem de qual quer coi sa". Isso aqui represe,!!

com os homens, o conhecimento dos problemas nacionais, a a~

m1nistração, os projetos que por aqui passam, as discussões,

esse trato no dia-a-dia, ~s noites sem dormir e, mütas V!
zes, ate-desculpem a expressão - as fofocas. Mas, de qual

quer forma, considero O Congresso uma grande escola. Na mi

tratota realmente o Brasil. Então, a gente ,aqui aprende o

surpr!Deputado, para surpresa minha - e creio que vai ser
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V. Exa.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Muito obrigado

melhores ensinamentos, e é uma das razões do pouco que tenho

realizado, pelo menos da coragem e do esforço de fazer se~

pre o que se pode. Nunca se faz tudo que se quer, mas o que

e possive1 a gente deve sempre fazer. ! o que podia 'dlzer

lhe. Muito obrlgado pelas suas referências a meu respeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Meus cumprimentos ao Deputado Siqueira Campos. Tem a pal~

vra o inscrito seguinte, Deputado João Pedro de Carvalho N~

to, que ê o vice-Relator desta Comissão.

aprendemos mais um pouco com V. Exa. Tenho apenas algumas i~

dagações a fazer, para formar o meu juizo a respeito desse

problema que estã sendo debatido aqui nesta CPI, e vou ser

bastante objetivo, por deformação profissional, até.Gostaria

de saber de V. Exa. quanto ãs assembléias indigenas,que são

promovidas ou pretendidas pelo CIMI, e que, segundo alegam

pessoas que aqui têm prestado depoimento, não são bem vistas

pela FUNAI. Considera V. Exa. essas assembléias necessãrias?

O SR. DEPOENTE (José Costa Cavalcante) - Pri

meiramente, meu nobre Deputado João Pedro, é um prazer o~

vir sua pergunta, lembrando-nos daqueles nossos encontros no

interior brasileiro, lado a lado com o Projeto Rondon,a que

fiz referência na minha parte expositiva, e V. Exa.,como re~

ponsãve1 pelo Mackenzie, ajudando o Projeto Rondon e ajuda~

do o Brasil.

Muito

do. Não vejo nenhum demêrito na tutela. O Estatuto preve

ema~cipação do indio ou das tribos, mas ~co10ca essa emanci

pação, vamos dl~er, quase que unl1atera1mente, ou seja, o

indio e quem Sollcita essa emancipação, depois de ter atingi

do 21 anos de idade e depois de ter atingido um desenvolvi

menta cultural e ter demonstrado que tem condições de exer

cer uma atividade qualquer. Então, e o indio quem pede. Na

emancipação de uma tribo ou um grupo tribal, é preciso que

2/3 dos seus componentes solicitem individualmente essa ema~

cipação. Hã quem diga, ou quem talvez advogue Que a própria

FUNAI poderia tomar, por ela mesma, a iniciativa de ema~ci

par um indio ou uma tribo, a critério dela. Isso, no meu e~

tender, poderia ser um instrumento perigoso, porque talvez a

FUNAI declarasse certa tribo ou certo indio emancipado,quan

do o desejo dessa tribo ou desse indio não era esse, e poder

-se-ia aplicar essa medida sem Justiça. E como o Estatuto do

Indio e um instrumento, de acordo com o que aqui jã af'rmei,

que darã ao indio todos os direitos, ele retirou da própria

União, atraves do seu órgão executor, que e a FUNAI,essa ini

clativa de tirar a tutela do indio. O indio pode exercer to

dos os direitos civis. Ele pode registrar-se; ele pode ser

eleitor, ele pode prestar servlço mil itar, ele pode tra,b~

1har fora da sua comunidade. Por falar nisso, só há um aspeE

to que, no meu entender, deve ser bem pensado: e quando um

indio sai da sua comunidade e vem a exercer uma profissão na

sociedade, numa cidade, sem estar ligado ao seu grupo, sem

estar sob as vistas de quem quer que seja. Será que esse in

dia, se por acaso cometer uma falta, ou mesmo um crime, não

seria o responsável? Mas, no meu entender, desde que vivam

os grupos nos seus a1 deamentos, nos seus postos, nas suas r~

servas, a meu ver, a tute1 a não prejudica em nada o indi o ,

porque ele r&~e fazer tudo o que desejar, e só pode trazer

vantagens. Eu mesmo perguntei a alguns indios, quando era

Minlstro, se gostariam de deixar essa tutela; a resposta e

invariavelmente não, eles não deseJam, porque têm tudo e t~

do podem ter, e ainda essa tutela, com assistência, com tudo

isso, e, afinal de contas, acho que o mundo está cheio de t,!!.

telas, sem falarmos nessas tutelas.' Quem de nós, na vida, na

nossa profissão, na própria vida familiar, não estã cheio

de tutelas? O nosso próprio casamento, de comunhão de bens,

jã não é tambêm uma tutela? Desculpem essas divagações: não

sou advogado, mas não vejo a tutela, como prescrita no esta

tuto, no momento, prejudican~o a problemãtica indigena, difi

cu1tando a integração, prejudicando propriamente o indio ou

os seus grupos. Esta é a minha opinião, nobre Deputado. Vim

aqui para externar opinlões.

na1 que tem trazido tantos beneficios ao nosso Pais.

obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO JOAO PEDRO - Muito obrigado

V. Exa. pelas respostas e pela referência ao nosso tempo de

Projeto RONDON, quando modestamente colaborei com V. Exa. ,

que deu um desenvolvimento tão grande àquele projeto naci~

os

Sr. Ministro,hojeO SR. DEPUTADO JO~O PEDRO

nha execução, posteriormente, no Executivo, levei daqui

O SR. DEPOENTE (José Costa Cavalcante) - De

uma forma semelhante ã sua indagação, procurei responder ao

Deputado Siqueira Campos. Não sou favorãve1 a essas asse~

b1éias indigenas. Acho que elas não trariam contrlbuição e,

se trouxessem, seria tão pequena que, no meu entender, os

inconvenientes que delas poderiam surgir seriam bem maiores

do que qualquer beneficlO. Replto: nó meu entender, os enco~

tros com os indigenas para discutir problemas a eles refere~

tes devem ter a coordenação do órgão executor dessa po1iti

ca, que, por força de lei, por força do Estatuto do Indlo, é

a Fundação Nacional do Indio. Admito, compreendo encontros

com indigenas, compreendo encontros com missões, com respo~

sãveis, com interessados - honestamente interessados - na

prob1emãtica indigenista,~mas com essa denominação, com esse

aparato de assembléias indigenas, acredito, na minha modesta

opinião, não conduziriam ao resultado propalado ou dec1arad~

pelo menos. ! a minha resposta.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - E no que diz re~

peito ao regime de tutela, temos ouvido aqui vãrias manife~

tações contra o re9ime de tutela vigente. No entendimento de

Y. Exa., esse regime deve ser alterado ou mantido?

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Eu

diria - depois vou explicar - que, no meu' entender, deve ser

mantido como estã, pelo menos por mais um tempo indeterminl
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Meus cumprimentos ao Deputado João Pedro. O inscrito segui~

te e o Deputado Walter de Casiro, a quem tenho o prazer

dar a palavra.

de

mos imunes a que viessem muitas criticas nesse sentido. QUe~

sabe se essa nao seria uma indagação de vãrias pessoas po~

este Brasil a fora? Então, é um caso a meditar. Esse Estat~

to do 1ndio foi muito bem imaginado. Pela minha experiencia

O SR. DEPUTADO WALTER DE CASTRO - Sr. Presi nos Ministérios, nunca um projeto de lei foi tão discutido

habitat, por mais de milhares de anos". No ano seguinte, nas

vesperas de deixar o cargo,·V. Exa. declarou ao jornal "O

dente, Sr. Ministro Costa Cavalcante, no ano de 1973, por

ocasião do primeiro Simpósio FUNAI-Missóes Religiosas, disse

V. Exa.: "Queremos indios que sobrevivam e que produzam, i~

tegrados na comunidade, com vida digna e decente. Para isso,

só hã uma maneira: esse trabalho de integração gradual. Não

há outra maneira porque do contrário, o próprio processo de

desenvolvimento não permitiria a exis~encia de indios no seu

e examinado. O Deputado Siqueira Campos se referiu ao ~eu S~

sar, com a nossa estrutura do Ministerio, em um Estatuto do

1ndio, com um homem que hoje e Consultor-Geral da República,

e

Bra!!.

o P'õf. Rafael Meyer, que era nosso Consultor Juridico,

cretãrl0-Geral, segundo homem do Ministério, Henrique

dão Cavalcante. A ideia inicial foi .de1e, e chegamos a

foi b homem que elaborou, em grande 'parte, a lei de criação

da' FUNAI ; o seu Estatuto. Mas depois chegou-se ã conclusão

de que o problema era tão complexo, que um homem da categ~

ria de Temistoc1es Cavalcante, voluntariamente, sem auferirsentiaEstado de S. Paulo", em 13 de março de 1974, que se

frustrado por não ter emancipado nenhum indio. Perguntamos a nenhuma vantagem pessoal, nem pecuniãria, muito menos, fez

dependendo a FUNAI e os órgãos de desenvolvimento, e ju1ga~

do que a sobrevivência do indio só seria possive1 mediante

integração, entretanto se reconhece frustradQ por não ter !

mancipado nenhum indio? Poderia esclarecer, no interesse de~

ta CPI, onde estaria a falha, por que não foi possive1 ema~

cipar nenhum indio na po1itica indigenista brasi1eiraJ No

órgão executor desta po1itica? No modelo de desenvolvimento?

aquele estudo, que foi examinado pelo Ministério, foi exami

nado pessoalmente, por outro jurista ilustre, o Prof. Leitão

do-nos:"E um documento que, realmente, não merece nenhuJ11a DÊ.

servação". Depois, foi ao Ministerio da Justiçe, onde o Pro~

Buzzaid e seus auxiliares lhe fizeram algumas observações

Senad~

de

dize~

res e Deputados, de pessoas que se dizem responsáveis,

de Abreu, que ficou meses com esse estatuto e acabou

Veio a este Congresso, teve a participação dos Srs.

MinistérioV. Exa. se, sendo Ministro do Interior, do seu

O SR. DEPOENTE (Jose Co~ta Cavalcante) - Mui

mei aqui na minha parte expositiva, creio que com outras p!

lavras, com mais detalhes, e exatamente o que afirmei nesse

Simpósio FUNAI-Missões indigenas, em 1973. Em relação ã ema~

No conceito da integração? E o que se entende por

ção?

to obrigado, nobre Deputado Wa1ter de Castro. O que

cipação do indio, se, na minha administração, não

integr2.

afir

consegui

missões, enfim, sofreu emendas e, no final, pouquissimos v~

tos o ~xecutivo fez ao Estatuto do 1ndio, que teve como Re1!

tor principal, na Cámara, um homem da categoria de um Ce1io

Borja, que todos conhecemos, um homem inteiramente democrata

que queria cada vez mais aperfeiçoã-10. E esse Estatuto que

está ai e que prevê que a emancipação se faça dessa maneira.

Digo, depois 'de tudo isto, modestamente, não tenho condições

de ser contra isso. Era o que tinha a responder, nobre Dep~

emancipar nenhum indio brasileiro, depois da aprovação do es

tatuto, e justamente pelo fato de tudo que acabei de exp1i

car ao seu colega Decutado João Pedro. E que, pelo estatuto,

pela lei, L emancipação depende do pedido do indio; não ê o

Ministro,nem a União, nem a FUNAI que emancipam o indio. Prí

meiro, ele requer, solicita e, durante o ano e pouco que.

ainda sob a minha gestão, no Ministério do Interior, existiu

tado.

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - Sr.Ministro.

to, visa a esclarecer duvidas; dai por que atê pedimos esc~

sas a V. Exa., mas vamos persistir, procurando esclarecer a1

guns pontos. Acreditamos que V~ Exa. haverá de entender no!

sa posição, desde que foi Deputado, membro desta Casa.

O SR. DEPOENTE (Josê Costa Cavalcante) - C1!

Inqueriesta Comissão, por ser uma Comissão Parlamentar de

requ~o Estatuto do 1ndio, durante esse tempo nenhum indio

reu emancipação. E claro que, se tivesse requerido, de acor

do com as normas do.próprio estatuto, se satisfizessem aqu~

las condições, essa emancipação teria sido concedida, e eu

repito, concederia com satisfação. Agora, o que não aoho e

ro, estou aqui para isto, V. Exa. sabe.

o SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO - V. Exa. di!

se tambem - acho que em 1973 ~ que o desenvolvimento da Ama

zônia não pode parar por causa do indio; e por que não hão

que essa emancipação, nobre Deputado, possa ser imposta. E de ficar sempre indios? Quando V. Exa. advoga a S obrev i ve~

digo mais, Srs. Deputados: se ela fosse imposta, para aqu~

1es que opõem restrições e fazem objeções ã politica do in

cia do indio, V. Exa. estaria pensando na sobrevivência

não-indio, dos ex-indios?

do

mais discussão, de mais indagações. Por que um órgão federal

teria o direito de influir na vida de um indigena e declará

-lo não mais indio? Já imaginaram os que fazem objeções a e~

sa po1itica o que iriam ter? Não me refiro a V. Exa., nobre

Deputado; considero-o um homem esclarecido; mas não estari~

dio, esse, no meu entender, viria a ser um dos pontos de O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Isso

ê verdade. Continuo pensando assim, nobre Deputado, e,tambê~

em palavras muito parecidas, afirmei isso na minha parte t!

positiva. Quando falo na sobrevivência do indio, ê realmente

a sobrevivência do indio, Deputado. Porque V. Exa. há de CO!

corda r comigo em que, se seculos atrãs, se antes da Indepen
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rã ate a reserva.Então,sõ posso lhe dizer que a FUN~I aqul,

na minha administração,conforme a caracteristica que sempre

imp~i~i em todos os cargos que tenho executado,a de confiar

nos auxiliares,dar-lhes a faculdade de executar aquilo que a

legislação permite;e reservar ao escalão superior,que,no C!

so,e o Ministro,a atuação,quando houver necesidade,ou quando

dência, se antes de Jose Bonifácio, se antes de Cândido Ro~

don urna serie de providencias que estamos tornando e executa~

do de anos a esta parte; se esse ~statuto do 1ndio existisse

desde epoc~s remotas; se a politica indigenista já existi~

se seculos atrás; se o trabalho da FUNAI, o trabalho mesmo

do Serviço de Proteção aos !ndios, o trabalho dessas missões

religiosas, se tudo isso existisse, meu nobre Deputado,imagi solicitado a pedir uma opinião,ou a tomar urna decisão pro

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sr. Ministro,

Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Cumprimentos ao Deputado Wãlter de Castro. O inscrito segui~

te e o Deputado Airton Soares, a quem concedo a palavra.

vencia muito mais. Então, no meu ponto de vlsta - digo isso

com a maior honestidade - somente o contato, somente a int~

gração gradualista, somente a procura dessa proteção, somen

te essas medidas que se tomam em relação às empresas priva

das, aos trabalhos de Governo, sõ assim se procedendo - o 1~

dio poJe 'GPreviver. Do contrário, é dificil a sobrevivencla

de selva. t dificil, nobre Deputado, essa e a minha experie~

cia. Agora, afirmo aqui, como já disse na éxposição: hã er

ros: Onde não hã erros? Onde e que extste a perfeição? Hã f!

lhas. Procuramos corrigi-las, e acho que o trabalho desta

CPI pode contribuir para isso, ouvindo a opinião de pessoas

que tem alguma experiencia. A minha em relação ã sobreVivê~

cia do indio, e de que, sem esse contato, sem essa integra-

pria.Por exemplo,nomeação de pessoal:quem fazia era o Mini~

tro,por proposta da FUNAI.Criação de cursos indigenistas:q~

autorizava a criação era o Ministro mas com base na proposta

da FUNAI e todo ano promoviamos cursos para formação de indi

genistas.Ã criação de reservas já me referi.A criação do si~

terna de equipes volantes mêdicas foi decisão do Ministro. A

Criação de' farmãcias;o sistema de demarcação;convenios com.!!

niversidades para ajudarem e participarem no programa indig~

na; convênios com instituiç~es para fazerem levantamentos a!

rofotogrametricos ficava a cargo do Ministro.Ligaç~es com õ!

gãos superiores de escalões de nivel superior ã FUNAI,tambem,

Agora,e claro que,deppis de quatro anos,nobre Deputado, não

me.posso lembrar de todas as minhas atribuições em relação ã

FUNAI.Grosso modo, a FUNAI executa,administra;o Mini2 tro fi!

caliza,vê se a politica estã sendo seguida e expede normas e

principios quando necessário.! o que posso responder a V.Exa.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sr. Ministro,

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES. - Muito grato.Sr.

Ministro.Gostaria de,dentro da explanação de V.Exa.,ater- me

exatamente no aspecto, da demarcação de reservas e parques.

Isto, então, pelo que entendi de V.Exa.,seria um ato de G~

verno, um ato de Ministro, e não competência exclusiva da

FUNAI. A FUNAI não pode, por si sõ, demarcar ãreas para r!

servas indigenas ou parques indlgenas.Passa pelo Ministro.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Vou

lhe dizer corno se processava, na minha administração: A FU

NAI fazia uma proposta, indicando a ãrea que ela julgava con

veniente ã reserva ou ao parque. Isto ia ao Ministro, que li

vava, em seguida, ao Governo, ã Presidência da República, !

traves do seu Gabinete Civil, onde novament era examinada

E,se todos concordassem,chegado as mãos do Presidente, tran~

formava-se em Decreto. Este e o processo.

mi
que

mus eU5

sobrevi

Obrigado,

no que hoje, em vez de 100 mil indlos, teriamos em

dele, isolado nesses verdadeiros - corno os chamei -

lhe posso dizer.

O SR. DEPUTADO W~LTER DE CASTRO -

ção gradualista, sem essa proteção, sem essa assistencia

dica-social, ê' dificil a sobrevivência do indio.! o

de seu depoimento, tenho interesse especial naquilo que se

refere ã sua atuação no Ministério do ~nterior e,conseqOenti

mente, ã pãgina lO, quando V.Exa.se refere aos parques indI

genas, a~ reservas indigenas e a tudo aquilo que foi criado

nesse setor, que e do Plano de Demarcação das Reservas

Parques. Inicialmente, queria saber de V. Exa. qual o nivel

de colaboração que havia entre a FU~AI e o seu Ministerio;

o que a FUNAI podia fazer independentemente de consultas ao

seu Ministerio, ã época de V. Exa.·

diz que criou 10 reservas indigenas durante sua gestão. A

criação das reservas, claro, transfere o lndio de seu habitrt

natural para um local onde ele fica - no bom sentido, também

- confinado. Sr. Ministro, V. Exa. tem condições de se le!

o periodo em que V. Exa. geriu o Ministério do Interior é o

que considero o periodo do inicio da ocupação da ãrea,amazô

nica, região Centro-Oeste, etc. E neste periodo de ocupação

- chamo ocupação no bom sentido, não no mau sentido - muitos

interesses econâmicos, evidentemente interesses em investir,

em rrnmover o desenvolvimento de nossa·Pãtria, ê claro, co~

trariava~ det~rminadas realidades locais; por exemplo, ãreas

o SR.DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Nobre

Deputado, a pergunta é muito vasta.A FUNAI tem a sua legisl!

ção.Ela é o õrgão executor de uma politica.Então,quem dã a~

sisténcia ao indio,quem executa a proteção,quem administra

os postos,os parques,as reservas,e a FUNAI. t um órgão exec.!!

tor e administrador - o nome indica - dentro de urna politica

que estã especificada nas leis existentes e nas instruções ~

peciais.t claro que,por exemplo,o problema da criação de r!

servas e parques for força da prõpria legislação,e atribui

ção do Governo;não e atribuição do Ministro do Interior.! o

Governo qúe cria essas reservas.Mas e claro que isso vem de

uma seqOência de estudos,de aecessidades,de fatos,que cheg!

indlgenas em terras ferteis. Dentro desse contexto, Sr.

nistro, li que dirigirei minha indagação a V. Exa. V.

Mi

Exa.
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O SR. DEPOENTE (José Costa Cavalcante) - O

processo que se emprega para o uso da terra ... V. Exa. est!

por uma resolução da SUDAM, exige-se para a Amazônia Legal

um documento da FUNAI. Este documento se tonvencionou chamar

de certidão. Eu disse ate que, no meu entender, o nome mais

adequado seria declaração, porque certidão e outra coisa:cer

tidão e côpia fiel, exata, do que consta de arquivos,com n~

tários etc. etc., que sabe V. Exa. tanto ou melhor do que e~

Mas, de qualquer forma, há necessidade desse documento. Nesse

documento, a FUNAI declara não ter conhecimento de aldeame~

t~~,indlgenas - tenho aqui alguns documentos - na região.Ela

declara não ter conhecimento. Isto e para poder responder ã

segunda pergunta. Em ~eguida, esta declaração ou documento

entra com uma serie de restrições ao empresário. A primel

ra, a de que, quando ele de fato for começar a implantação

do Projeto, deve voltar novamente ã FUNAI. Quando for com!

çar, manter novos entendimentos com a FUNAI. Isto, 1evando

em conta o prazo existente entre o exame do Projeto e o in1

cio do empreendimento. Outra restrição e a de que o empres~

rio se obriga a informar imediatamente ã FUNAI ocorrência

futura de trãnsito ou permanência de indios na area. E a ter

ceira, e malS restritiva ainda, a de que ele se obriga a

aceitar pacificamente qualquer interdição futura dessa ãrea,

pelo fato da existência de lndios em trãnsito ou aldeamento.

Isto é no caso do empresario. Expllquei tambem aqui quando

~e t~atava de obras de Goyerno. A isso hão vou responder,p~

que a pergunta de V. Exa. e sô em rê1ação ã empresa privada.

Então, está respondida a primeira parte. Como a FUNAI proc~

ra ter conhecimento para poder elaborar este documento? Isto

ê com base em informações que procedem das Delegacias mais

prõximas da área, dos postos ind"ígenas mais prõximos do fut~

1'0 empreendimento. Esta e uma das maneiras, a informação; a

outra, em determinados casos, ela faz reconhecimentos, reco

nhecimento de um ou outro lugar, reconhecimentos inclusive

terrestres e quase sempre vôos aéreos sobre a região. Adqui

rimos, na FUNAI, dois aviões de vôo muito lento, aviões in

gleses, pe duro, não me lembro o nome, com a ye1ocidade, ·de

cento e poucos quilômetros por hora, que permite uma obse~

vação maior. Mas, mesmo com este vôo aereo, com este reconh~

cimento, ê pos51vel deixar de se observar qualquer coisa naa

área grande em geral. Afirmei tambem aqui que, na minha ad

ministração, não foi declarada interditada nenhuma ãrea s~

bre a qual antes havia uma declaração de não ter conhecimen

to. Entretanto, repito aqui, soube por informações - eu já

não era mais Ministro - que, posteriormente ã minha admini~

tração, uma ou outra irea, não sei qual, nem onde, foi pela

atual administração declarada interditada. Mas depois verifi

cados todos os pormenores, o que ali se passava, a lnterd;

Cão foi levantada e permaneceram apenas pequenas partes de

ãreas, dadas anteriormente como sem conhecimento da permanên

ela de aldeamento ou trãnsito de rndios. Creio que, da m~

1hor maneira, nobre Deputado, respondi ãs suas indagações.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sem duvida. V.

Exa. me dã uma informação de como são feitas estas invest;g~

çõe~ para saber da existência ou não de populações indlgenas

desc!!.

criadas

o inicio?

brar - talvez eu esteja ex~gerando - das reservas

porV.Exa.?

aqui a minha pasta, se V. Exa. permite, e vou ver se

bro as dez reservas aqui dentro.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Agradeço a V.

Exa. a gentileza.

O SR. DEPOENTE (José Costa Cavalcante) No

ve aqui presente des

o SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) De

memõria não tenho, mas tenho aqui no papel e vou ler. Gost!

ria, antes, de tecer algumas considerações. Primeiro: em g!

ra.-l, no local onde as reservas são criadas jã existem "índios.

Em geral, e em princ1pio, isto sucede. Então, a reserva 'não

vai impor a transferência de toáos os "índios para ali,porque

em muitos desses locais já existem tambem "índios. Esta e

primeira informação que eu gostaria de dar a V. Exa. A segu~

da ê que fiquei cinco anos e meses no Ministerio do Int!

rior, e esse perlodo - foi realmente um per"íodo de ocupação

e integração da Amazônia.,E creio qu~ todos os nobres Deput~

dos desta Comissão acham inteiramente atertada esta pol"ítica

de integração, de ocupação racional da Amazônia. Vou abnr

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Lamento; o

meu avião atrasou-se de são Paulo para cão Eu tive oportuni

dade de ler o depoimento de V. Exa.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Isto

não estã no depoimento, mas jã foi motivo da primeira indag!

ção do Relator, Deputado Uba1do Corrêa, de forma que repito.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Se V. Exa. co~

sideral' desnecessário, passaria para a questão segulnte.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Não.

Repetil-ei, porque isto talvez esclareça a seguinte e talvez

outras perguntas de V. Exa. Não sel se e permiti do pe1 a Regl

mento.

Estado do Amazonas, Waimiri e Atroari; no Estado do Parã, p!

ra~a"i' e Cararaõ; em Mato Grosso, Couto Magalhães, Pimentel

Barbosa, Areiões, Sangradouro, São Marcos; no Estado de

Goiãs, Xerente; no Territõrio de Rondônia, Taritiana. Creio

que satisfiz sua curiosidade.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sim, perfeit~

mente, Sr. Ministro agradeço a V. E~a. o empenho. Queria s~

bel', Sr. Ministro, como se procede no Ministerio do Interior

quando, atraves dos õrgãos competentes, chega uma solicit!

ção para a poSse de determinada ãrea de terra, e qual o crl

terio de investigação que faz o Ministério, através da FU

NAI, para saber se naquela ãrea existe ou não população indi

gena.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novae,)

V. Exa. tem ampla Jlberdade de exposição.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Prl

meiramente, no processo de ocupação por empresas privadas

por particulares, afirmei aqui que desde o inlcio de 1968
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um caso simples de uma reserva que foi criada numa área que

já havia sido alienada pelo Estado de Mato Grosso.

O SR. DEPOENTE (José Costa Cavalcante) - Eu

responderia ao nobre Deputado que minha memória prodigiosa

não chega a guardar detalhes dessa natureza. Mas posso re~

ponder, em tese, sem aplicação exata a esse determlnado fato

em âreas pleiteadas por empresários. Mas, Sr. Ministro, go~

taria de verificar com V. Exa., ainda apelando para sua mem~

ria, que me parece prodigiosa: a reserva dos Areiões foi

criada durante o exerclcio de V. Exa. no Ministério,para os

indios Xavantes. Foram transferidos de determinada ârea para

~ área que ficou sendo denominada reserva dos Areiões. Muito

bem; esta área, Sr. Ministro, era uma área da qual o Estado

do Mato Grosso já havia fornecido titulos de posse para i~Q

meros empresários nacionais, fazendeiros - a maior parte de

les pequenos fazendeiros - e em seguida a reserva foi criada.

Então, são duas perguntas, Sr. Ministro: qual é o real envol

v~mento do Ministerio nesta transação? E o que foi feito da

área anterior, onde estavam os indios que foram transferidos

para a reserva de Areiões? Porque tenho conhecimento, pela

imprensa, de que ainda hoje há um problema pendente na Justl

minha administração porque as condições de reconhecimento de

necessidade nio foram inteiramente atin9idas. Processaram-

se, porem, as transferências de várias familias de 'ndios,p~

ra uma grande reserva que já existia desde 1968. Creio que

vinha da administração Albuquerque Lima. ! o que a memõria ,

no momento, me permite diZer.

Vale do Guaporê, o que posso dizer a V. Exa. e que ali havla

- como h~ - uma reserva anterior i minha administração. Uma

reserva que, cre;o, vem de 1968. E, quando eu estava no Mi

nisterio, se processava a transferência de lndios da região

para essa reserva. No-- decorrer desse processo de transferê!!

eia, se a memória não me falha, houve proposta no sentido de

na

DoO SR. DEPOENTE (Josê Costa Cavalcante) -

criar-se ali outra reserva, que não chegou a ser criada

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sr. Ministro ,

ainda apelando para a iua memória, cóincide com essa trans

ferência, talvez, a instalação das a9ropecuárias na região?

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Não

posso dizer exatamente se e o mesmo dia, mas posso afirmar,

segundo informações recebidas da FUNAI, que, quando os doc~

mentos foram liberados, com a declaração de não ter conheci

mento de indios, as transferências dessa região para a rese~

va já estariam processadas ..

V.

ch

ça, sobre essa ârea, e sei que foi durante o Governo de

Exa. no Ministerio que foi criada essa reserva. Trata-se

que V. Exa~ cita. Não tenho essa capacidade nem disponho O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Indago se V.

aqui de documentação sobre isto, mas queria dizer-lhe o Exa. tem conhecimento de ter acontecido algum caso e, se

guinte: no meu entender, quanto a uma reserva vir a ser cri~

da numa ãrea onde houvesse titulas de terras dados, titulos

de Mato Grosso, sabemos - e esta Câmara conhece tambem- a

confusão existente sobre o problema de tltulos de terras, em

poHtica

conteceu, que providências tomou, de se constatar, depols de

expedida a certidão de que não há ,ndios na ãrea,haver real

mente indios. Houve alg~m caso de manutenção de indio na

área, contrariando o interesse econõmico OU agropecuârio que

,ndiosse estava instalando ali ou, em todos os casos, os

foram tralls'-cridos para a reserva?e

i~~~is, titulos válidos, sem nenhum menosprezo ã

Mato Grosso como em vãrias outras regiões do Brasil. Não

privilegio de Mato Grosso. Quando digo titulos corretos, refi

ro-me a titulos realmente válidos, porque tltulos não-corre

tos, não-válidos, não têm, no meu entender, o tratamento so

bre o que vou aqui opinar. Se são titulas corretos, válidos,

só há uma maneira: a desapropriação. Pelo fato de ali ser

uma reserva indlgena, e uma desapropriação, no meu entender,

O SR. DEPOENTE (Josê Costa Cavalcante) - Com

meu conhecimento, não houve a imposição de permanêncla de 1~

dios com o empreendimento, simultaneamente, porque nesse c~

so haveria a solução, a que me referi, de o próprio documen

to de declaração dizer que a área poderia ser imediatamente

com indenizações. Mas para titulos de posseiros, de invaso

interditada. E, se não houve esta interdição na nossa

nistração, e porque não houve necessidade de tanto.

admi

res, não corretos, is vezes dizem ate "andares", um, dois a~

ria o da desapropriação. Agora, o que foi feito em outra ãrm

eu não sei. Cada caso, a meu ver, ê particular. ~s vezes, p~

deria ser um terreno de acidente fisico desfavorável. ~s ve

zes não; poderia s~r um terreno favorável, que posteriormen

te pudesse vir a ser utilizado para outros empreendimentos

Só lhe peço para compreender que sobre o caso Areiões~, b

ou E, eu não estou em condições de informar, porque quem ex~

cuta, mesmo, e a FUNAI.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - V. Exa. deve

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Não

po~

respond~

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Em nenhum

tenho condições de responder. A memória não torna isso

s~vel. Acho que V. Exa., no meu lugar, tambem não

ria. E muito dificil.

perceber minha preocupação, porque, naturalmente, os indios

nativos, conhecedores da terra, sabem qual o lugar melhor p~

ra isto ou aquilo: para sua caça, para sua pesca, para sua

ãrida agricultura, e tambem os grandes empresãrios sabem

qual ê a ãrea interessante para um bom investimento. Lament~

velmente, não vamos poder fazer, nesta CPI, uma investigação

so, V. Exa. tem lembrança de lndios que tenham sido mantidos

na sua área? Não aconteceu nunca 1stO?

do

se

que

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - No Vale

Guaporê V. Exa. tambem não tem lembrança da tramitação

envolveu os indios Nambikwaras?

d~res ou mais de tltulos numa mesma região, o tratamento

outro. Mas para o titulo correto, a meu ver, o processo
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de campo, no local, conforme o planejado. Então, não vamos

poder verificar, in loco, nas reservas, qual é a situação

real do ;ndio e que tipo de ãrea lhe foi confiada. Por exe~

plo, no caso dos nhambiquaras, consta ~ue foram transferidos

para uma area de cerrado e que deixaram terras fértels. Con~

ta também que, dentro do Ministério, houve concessão de uma

certidão de que não havia indios, quando se sabia que havia.

Isto consta. No entanto, não posso ir mais adiante nesse ca

so, e V. Exa., evidentemente, também não pode, porque não

tem lembrança desses casos, de memória. Mas esta é a preocu

pação. Até quando os indios vão ser tirados de terras fé!

teis, para dar lugar a interesses agropecuãrios, e colocados

em lugares de cerrado, às vezes migrando novamente para ares

próximas e desenvolvidas, onde, 'posteriormente, toda aquela

estrutura indigena e descoberta pela corrupção e pelos maus

costumes?

o SR. OEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Com

a devida permissão e respeito a V. Exa., digo que, na nossa

administração, que seja do nosso conhecimento e muito menos

com a nossa concordância, tal fato não existiu.

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sr. Ministro,

queria indagar de V. Exa. se acha - é uma opiniâo que peço

ao ex-parlamentar, e opiniões não se pedem em depoimentos

que uma Comissão Parlamentar de Inquéritc deste jaez não de

veria, para que pudesse elaborar um relatório fiel, visitar

as reservas indigenas, todas elas, se possive1, e ter â sua

disposição os meios necessãrios para isto? Como ex- par1ame~

tar, o que acha V. Exa.?

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cava1ca~te) - Não

estou em condições de responder a essa pergunta, porque eti

camente não me fica bem, principalmente depois de V. Exa.ter

informado que não vão fazer isso, fazendo-me entender que e

porque não houve permissão. Então, não tenho condições éti

cas de responder a essa pergunta. Não compete a mim respon

der, nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sr. Ministro,

dou-me por satisfeito e agradeço a V. Exa. a gentileza.

O SR.PRESIDENTE (Deputado Israel Oias-Novaes)

Agradeço ao Deputado Airton Soares a maneira pela qual co1~

borou com esta Comissão e dou a palavra ao Deputado Ruy Bac~

lar, inscrito em seguida.

O SR. DEPUTADO RUY BACELAR - Sr. Presidente,

quero, primeiramente, parabenizar V. Exa. pela oportunidade

que nos oferece, ao trazer ã nossa presença o Ministro Costa

Cavalcante, que com tanta franqueza tem respondido às indag~

ções dos eminentes membros desta Comissão. Infelizmente, nao

pude ouvir as explanações feitas pelo Sr. ex-Ministro do In

terior, mas ouvi algumas das indagações feitas pelos nobres

colegas. Antes de formular minha pergunta, gostaria de dizer

a V. Exa., Sr. Ministro, que, de acordo com nosso Regimento,

as Comissões Parlamentares de Inquérito não têm poder de 1~

comoção. Por ocasião das atividades da Comissão Parlamentar

de Inquérito de Minérios, o Governador do Território de Ron

dênia foi interrogado pelo Deputado Jerônimo Santana. Nessa

epoca, eu exercia eventualmente as funções de Relator em vi~

ta da ausência do titular, e sugeri ao Presidente a ida da

Comissão para verificar, in loco, a veracidade das denúncias

do interlocutor ou das respostas do eminente Governador do

Território de Rondônia. Isso não foi possível, em virtude de

o Regimento não permitir. Sr. Ministro, como sabemos, o no~

so povo e uma miscigenação de raças de varias espécies. Dai

termos um pais de homens e mulheres sem discriminações de

raça, rrcdo ou cor, e todos nos orgulharmos de ser brasi1ei

ros, quer seja prpto, branco, mulato, filho de português com

indio, etc. Considero este fato positivo para nós, brasi1ei

ros. Como. não pude assistir ã sua explanação, gostaria de

saber se a po1itica da FUNAI,do Ministerio do Interior,atual

mente, continua a mesma adotada por V. Exa., quando Mini~

tro, que advogava a integração gradual do si1vico1a brasi1ei

ro na nossa civilização, ao inverso de alguns outros, que

acreditam que o nosso indio deva permanecer na selva,servin

do de museu. Esta a indagação que faço a V. Exa.Gostaria de

saber também se V. Exa. estã de acordo com essa politica de

integração,se acha que deve continuar essa mistura do nosso

homem civilizado ~m o indio.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Real

mente, nobre Deputado, se V. Exa. tivess~ assistido à parte

expositiva, grande parte do interrogatõrio a que estou sen

do aqui submetido ja teria sido automaticamente respondido,

mas vou repetir em sintese. De fato, a po1itica qJe adoto!

mos no Ministerio do Interior era a da integração gradual,

progressiva e harmoniosa entre os indios e grupos tribais e

a comunhão nacional. Quanto à politica atual, posso respon

der da seguinte forma: Creio que continua sendo essa. O Mi

nistro Rangel Reis aqui e~tarã, e o Gen. Ismarth tambem. s~

rã essa, porque e a política traçada no Estatuto do Indio,

que começou na no.sa administraçio a ser executado e que

prossegue,sem nenhuma alteração,ate agora,na atual adminis~

traçio.E o Estatuto do Indio é clarissimo nessa parte.Creio,

pois, que essa politica vem continuando e afirmo a V. Exa.

qUe, hO meu entender, e a melhor e a unica capaz de rea1men

te proporciondr a sobrevivência do indio e da sua cultura

Este o meu ponto de vista.

O SR. DEPUTADO RUY BACELAR - Agradeço a V.

Exa. a resposta e concordo em número, gênero e grau com sua

opinião. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Meus cumprimentos ao Deputado Ruy Bacelar. Peço ao ilustre

Depu.ado Lauro Rodrigues, Vice-Presidente desta Comissão,que

assuma os trabalhos, enquanto eu, por minha vez, farei algu

mas indagações ao depoente.
"

O SR. DEPUTADO MOACYR DALLA - Sr. Presidente,

peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

V.Exa. tem a palavra.
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o SR. DEPUTADO MDACYR DALLA - Sr. Depoente. O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NDVAES - t c 1a ro

Sr. Ministro. o objetivo especifico desta Co

missão foi veriflcar a procedencia das denuncias sobre inva

der a uma pergunta dessa ordem. Por isso tomei a liberdade ~

faze-la. em seu lugar, dada a franqueza com que V. Exa. se

dispõs a esclarecer todas as questões que lhe fossem form!

ladas.

preliminarmente quero parabenizar V. Exa. por sua magnifica

aula. Tenho só uma indagação a fazer. V. Exa. afirma que t~

mos mais ou menos 100 mil indios no território naci6nal e

que a FUNAI mantêm 144 postos para atendê-los. Pode V. Exa.

informar se esses 144 postos atendem satisfatoriamente?

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Eu

disse tambêm. nobre Deputado Moacyr Dalla. que eram 144 po~

que V. Exa., Sr. Ministro. não terla elementos para res po.!!

tos na epoca em que deixei o Ministerio. Hoje esse" numero são de áreas indlgenas, sobretudo por força da politica de

jã está maior. talvez em torno de 170, 180. não sei. D que é

fundamentai e que não são unlcamente os postos indigenas que

cuidam da assistêncla ao indio. Hã também totla a parte rela-

das mls5~es indlgenas. como frisei. Há tambem - eu tambem

disse na minha exposição - aqueles grupos ainda muito pouco

contactatados. ou não contactatados, sobre os quais só se tem

informes esporádicos e ainda não estão sob o regime assisten

cial da FUNAI, ou das missóes. ou de outra forma qualquer.E~

tão. não são apenas os postos indigenas. A estrutura engloba

outros elementos capazes de fazer tambem esse contato,de dar

essa assistência e proteção ao indigena. r claro que. ã me

dida que os contatos forem sendo feitos e examinados, que fo

rem sendo conhecidos novos grupos, novas tribos. novos po~

tos indigenas serão inegavelmente implantados.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Ain

Cd~ [:'11 a, "ê exatamente o ma is modesto dos estimadores rlns r~

manescentes indigenas no Brasil, quando nos dá como nãn sup~

riores a 100 mil. V."Exa. sabe que o próprio Presidente da

FUNAI, o Gen. Ismarth, que e um dedicado servidor. os ~5tima

150

QuandoO SR. DEPUTAOO ISRAEL DIAS-NOVAES -

da não.

~m 250 mil. Ate aqui. ninguem os calculou em menos de

senvolvimentista inaugurada por V. Exa. no Governo da Repu

blica. De lã para cá acelararam-se as invasões. por força

da ganãncia. da gula, do apetite dos empresãrios do Sul, que

naturalmente encontram no indio um obstáculo ã execução dos

seus projetas. O indlo e conslderado um individuo molesto. E

V. Exa. foi mesmo, aqui, o mais modesto de todos os calculi~

tas. não obstante a sua categoria de grande engenhelro.

trabalhocionada com as reservas, com os parques. alem do

o SR. DEPUTADO MOACYR DALLA - Estou satisfei mil. Não sei se o cãlculo pessimista de V. Exa. e

mos elementos estatisticos. Ora, o Estatuto do lndio e um do

cumento precioso, fruto da gestão de um eminente jurista de

gabinete, o Ministro Themistocles Brandão Cavalcante. E Y.

Estatuto do Indio. documento de fato singular no mundo, e

por uma razão jã exposta por V. Exa.: o indio brasileiro,

que era largamente majoritãrio quando foi descoberto, pas~

a.ser infinitamente minoritãrio a partir do instante em que

começou a ser dizimado. Os antropólogos estimam entre 4 mi

lhões e 5 milhões o numero de lndios existentes no Brasil.na

epoca do descobrlmento. V.Exa. reduz esses 5 milhões a 100.
~il. Veja V. Exa. como o indio estã mesmo a camlnho da exti~

ção. Em algumas reservas - diz-se que no Xingu - esses in

dios estão mesmo em crescimento. Das outras reservas não te

~m relação ao desenvolvimento. De todo jeito, temos a que~

~ão fundamental da invasão de terras indigenas. Esta questoo

tem vizinhos e associados que dela não se desligam. Por exe~

plo. V. Exa. achou que a denominação de certidão e mal dada

e prefere a de declaração. Uma certidão e algo muito mais in

cisivo do que uma mera declaração. Se uma firma empreiteira

do Sul pede uma declaração ã FUNAI de que não hã indio, e a

FUNAI declara que não hã indio, e um pouco mais fraco do que

~ertificar que não há indio, porque, se ela declara, ela fi

ca ã merce de acontecimentos supervenientes. Mas V. Exa.pre~

tou duas informações que acredito serem merecedoras de maior

o

asseguranExa. deu ao indio a sua constituição particular,

abordagem. Por exemplo. V. Exa. se mostra satisfeito com

to, porque estou convicto. atraves do seu depoimento. de

~ a FUNAI efetivamente está cumprindo a sua nobre missão.

Muito obrigado.

O SR.PRESIDENTE (Deputado Lauro Rodrigues)

Para prosseguir com esta sessão. concedo a palavra ao Deput~

do Israel Dias-Novaes.

isso se proceda. Encontramos da FUNAI boa vontade para exec!

tarmos algumas das viagens e temos tambem um convite da

FAB. Independentemente dessas duas excursões. tentaremos f!

zer uma terceira. considerada também indispensável por nós.

quem sabe se a custa ate mesmo dos integrantes da própria Co

missão.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Sr. Presi

dente. Srs. Deputados. Sr. Ministro, em primeiro lugar quero

responder. no lugar de V. Exa .• a uma indagação que lhe foi

indevidamente formulada. porque deveria ter sido endereçada

ã Presidencia, sobre a maneira de esta Comissão bem cumprir

a sua tarefa. Eu poderia responder ao nobre Deputado Airton

Soares dizendo que consideramos indispensável a visita às

reservas. Como esta Comissão teve os seus trabalhos retard~

dos, por motlvos independentes da sua vontade, ela se dedi

cou. nos seus dois meses iniciais, ã tomada de depoimentos

que a1 esclarecessem s'obre os objetivos que haviam determin!

do a sua formação. Os vinte dias finais serão dedicados às

visitas,ãs reservas. não obstante as dificuldades para que

O SR. OEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Obri

gado.

do-lhe direitos e não deveres. como V. Exa. salientou muito

bem. Mas não há documento no mundo que, passada a fase exp~
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apoio conjunto do Governo e da iniciativa privada. Sou um

grande defensor do empresãrio. Sem o empresãrio, o Pals não

ali? V. Exa. podia dizer: "Não, em seguida ã promulgação do

Estatuto, eu deixei a Pasta". Mas V. Exa. demonstrou aqui

rimental, nao esteja sujeito a melhoria, porque nada e defi

oitivo - este conceito e do personagem Conselhejro Acãcio,

que V. Exa. conheceu muito bem em Eça de Queirós. Pergunto:â

luz da experiência de 5 ou 4 anos, o Estatuto merece conti-

todo organismo tem de ser. A FUNAI tem que cada vez mais ir

algumas ~anelas, pelo menos. Mas eu, pelo fato de estar f~

ra, hã 4 anos, do problema indlgena, não seria o mais indic~

do para dizer onde fazer esta modificação. E fique certo V.

Exa. de que o esforço que fiz para estar hoje aqui foi muito

maior do que V. Exas. imaginam. Não se trata de tempo perdi

do, porque em causa de desenvolvimento, de integração e de

ocupação nao se perde tempo. Mas horas muitas foram gastas

revendo tudo isto, nobre Deputado. Claro que pequenos det~

lhes a gente quase nunca pode apontar, mas para fazer este

parte da resposta. Realmente, o Ministro Rangel Reis, no meu

lugar, depois de 4 anos de Estatuto, ou o Presidente da F~

NAI, o Gen. Ismarth, estarão em melhores condições do que eu

de responder a esta sua indagação. Entretanto, eu diria o

seguinte: talvez já fosse oportuno, apesar de ser um Estat!

to muito pormenorizado, que se fizesse uma regulamentação ~

te Estatuto. E quem sabe se esta CPI, com as suas observ~

ções, não poderia contribuir bastante. Poderia haver uma r~

gUlpmentação sobre determinados aspectos do que ali se co~

tem. E todos nós sabemos que uma regulamentação proporciona,

sem Terir o principal, o bisico, as vezes, algumas abertura~

O SR. DEPUTADO ISR~EL DIAS-NOVAES - Sr. Mini~

tro, V. Exa. se mostra entusiasta da ação da FUNAI e da es

truturação da FUNAI. V. Exa. considera a FUNAI habilitada,

nas suas atuais condições, para desempenhar a sua função?

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Co~

sidero, nobre Deputado. O esforço que a FUNAI faz e grande.

Ela procura se preparar. E e o que temos al. ~ o órgão no

Governo que vem ouvindo opiniões. r um õrgão dinâmico, como

trabalho, possivelmente, algumas noites passei quase que sem

dormir. De forma que, em relação ao Estatuto, era isto que

eu podia responder obJetivamente. Não aconselharia a muda~

ça de conceitos fundamentais ali existentes. Digo-o com frl~

qu~za, se me permitem falar assim neste moment~. Uma regula-;

mentação apropriada, bem pensada, talvez agora jã fosse po~

slvel. Não desejo criar qualquer complicação para quem que~

que seja, muito menos para meu ilustre sucessor. Mas ele

V. Exa. concorda, e V. Exa. mesmo afirmou - estã em melh~

res condições ~- Que "para se estender um pouco mais fala~

do sobre este tema.

se dinamizando e melhorando principalmente os seus recursos

humanos, como melhorando tambem cada vez mais, se for pos

- slvel, os seus recursos financelros, que jã são bem mais a~

pIos do que hã 10 anos. Se tivessemos de comparar os recur

sos da FUNAI com os do extinto Serviço de Proteção aos r~

dios, eu nem teria condições para fazer comparação. Mas eu

disse, aqui, que considerando o perlodo compreendido entre

1970 e 1977 - creio que o General Ismarth vai dar mais det:

lhes - a ampliação de recursos financeiros e de cerca de

lDOO por cento. Mas acho que e um õrgão que estã bem local!

zado, que se esforço. Ele não e perfeito. Não existe isto,
r

ainda. Não consegulmos, ainda, a perfeição em lugar algum,em

e

admi ni s tra

empresário

nuar nos termos iniciais, ou deve sofrer reparos, aqui

Oeste, do Centro-Oeste, propriamente, na nossa

vai para a frente. Então, temos de dar apoio ao

um conhecimento minucioso daquilo que veio. depois, o que

mostra seu grande interesse pela atividade jã desenvolvida,

da qual V. Exa. não se desliga, no que só merece aplausos.E~

tão, o que acha hoje: o Estatuto pode continuar tal como foi

redigido pelo Ministro Brandão Cavalcante, revisto pelo Mi

nistro Buzzaid, passado pela Assembleia e examinado pelo Dr.

Rafael Meyer? Depois de tudo isto, esses 4 anos demonstram

que o Estatuto deve continuar inconsutil?

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - No

bre Presidente, Deputado Israel Oias-Novaes, antes de eu

responder especificamente a sua indagação mesma, creio que

V. Exa. me dã autorização para tamb~m tecer alguns comentã

rios acerca de suas palavras. Depois direi,com franqueza,mi

nha opinião a respeito do Estatuto. Primeiramente, consid~

ro o desenvolvimento nacional imprescindlvel para o Brasil.

~ i'~edito que esta fase não iniciou em busca do Norte, do

que sempre tem respondido a esses chamamentos todos. Mas -r~

pito - nao e preciso que isto represente o extermlnio do ln

dio. Pode haver tranqUilamente a existêncla deste processo

a cargo da empresa, com apoio e estlmulo do Governo, fazendo

com que o lndio se incorpore gradualmente ã civilização.Esta

ê a minha observação franca inicial. Dada a cordialidade com

ção. Acho mesmo que deste grande centro irradiador, que é

Brasllia, partem os lmpulsos de hã algum tempo para cã.Ante

riormente, esses impulsos partiam do mar. Jã chegavam no

Planalto um pouco cansados e não teriam, sem duvida, elan p~

ra prosseguir mais adiante, em outras direções. Então, este

processo de desenvolvimento, de integração, vem de muito Mffis

tempo, creio mesmo que ele deve continuar. Mas, pelas minhas

observações, nobre Deputado, ele só pode continuar com o

que V. Exa. externou a sua opinião, penso que, tratando- se

de uma Comissão como esta, devo externar a minha tambem. Em

segundo lugar, a propósito da consideração de V. Exa. sobre

declaração e certidão, esclar~ço que ela ê dada em virtude

de uma eXlgêncla da SUOAM. E ela prõprla ê muito mais cheia

de restrições do que de afirmações, porque o que ela normal

mente tem afirmado ê apenas que não tem ~onhecimento.Não e~

ti afirmando que não existe, porque quem conhece aquela Ama

zónia toda, Srs. Deputados, em sã consciência não dirã que

não existe um grupinho aqui, outro all, naquela imensidão de

verde e de igua.Externel aqui minha opinião franca. Em rel~

ção ao Estatuto, nobre Deputado, indiretamente V. Exa. deu qualquer atividade, mas, no meu entender, devemos prestigi
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ar, reconhecer seu esforço e ajudar a FUNAI. Esta ê a minha

opinião.

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - V.Fxa. sa

be que a sua opinião não ê a mesma do General lsmarth. O

.General Ismarth - que e um brasileiro, a meu ver. bem inten

cionado, mas carente de recursos - anunciou, ontem, na vizi

nhança de Londrina, uma reformulação radical da FUNAI. Ele

acha que a FUNAI, como estã, não consegue desempenhar bem as

atribuições que lhe foram deferidas por lei. A FUNAI, não

obstante tenha recebido mil vezes mais do que recebia hã 10

anos, dã a impressão de que esse aumento corresponderia a

uma especie de atualização monetãria, porque ela continua

sem recursos. Uma das características da raça indígend no

Brasil e justamente o distanciamento dos agrupamentos. Um õr

gão que se dispusesse a zelar por essa raça dominada teria

que deter recursos ã altura das suas atribuições. No enta~

to, a FUNAI não os tem. A FUNAI não tem merecido o menor res

peito de parte dos outros õrgãos do Governo. Vou citar um

exemplo a V. Exa.

O SR. DEPUTADO RUY BACELAR - V. Exa. abordou

um problema. O General Ismarth disse, ontem, em Londrina,que

ê preciso haver uma modificação radical. Pergunto: essa modl

ficação deve ser feita no Estatuto ou ela seria conseqUência

do problema de falta de recursos?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Deputado,

a FUNAl não tem competência para alterar o Estatuto. A alt~

ração do Estatuto ê atribuição de âmbito nacional. Ela pr~

tende reestruturar-se como organiza~ão. Eu tenho ate uma par

te do ~~corte, aqui. Infelizmente não tenho todo o recorte,

mas uma parte, que passo a ler: "O Presidente da FUNAI, Gen~

ral Ismarth de Oliveira, anunciou, ontem, em Tamarana,Distr.:!.

to de Londrina, onde estava visitando uma reserva dos indios

Kaingang, que ate junho do prõximo ano o õrgão sofrerã vl

rias modificações em sua estrutura, "deixando de ser uma e~

tidade altamente burocrãtica para dar maior assistência ao

índio" . Ve V. Exa. que ele considera altamente burocrática,

e portanto ineficiente. ! esta a dedução lõgica. Ist~ ê te~

tual. Eu pergunto a V. Exa. justamente sobre isso. A FUNAI

n~o di spõe mesmo de recursos orçamentãri os capazes de 1he dar

capacidade para o bom desempenho da sua missão, dada jLlst~

mente essa complexidade. O Brasil ê um vasto, um prodigioso

territõrio marcado, aqui e ali, por agrupamentos indígenas.

Alem disso, os ;ndios constituem civilização diferente, cul

turas diferentes. A FUNAI não pode, por exemplo, estabelecer

um sã tratamento para com todos esses índios. Ve V. Exa. que

o General Ismarth, preocupado com isso, dispõe-se a fazer

uma reformulação da FUNAI. Em segundo lugar, a FUNAI estã, a

meu ver, freqUentemente ferindo a letra do Estatuto. Por e~

plo: V. Exa. conhece perfeitamente o caso dos índios Kadlweu,

em Mato Grosso. Esses índios são citados sempre como um e~

barramento de progresso, como se pudessemos admiti~ um cho

que entre progresso e cultura sem o prevalecimento da cultu-

ra. Mas a quantidade de Kadiwêu, cowo V. Exa. sabe melhor do

que ninguem, e estimada, no mãxlmo, em 600 índlos. Eles rece

b~. 1m, no Imperio, se não me engano, 400 mil hectares, em ti

tulos def"'itivos, como reconhecimento pelo papel guerreiro

por eles desempenhado na questão com o Paraguai. Agora I

FUNAI continua arrendando aqueles terrenos a preço miserâ

vel. V. Exa .• sabe que e textual no Estatuto do 1ndio a prol

bição de arrendamento a qualquer título de territõrio indig~

na.

o SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Con

servando os arrendamentos jã existentes anteriormente.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas reno

vando os contratos. Renovar os contratos significa fazer no

vos contratos, como diz a prõpria palavra. A FUNAI estã fe

rindo a letra do Estatuto. Isso vem do seu tempo. V. Exa. sa

be que jã se fazia isso. Agora, qual e a situação? Esses 600

índios Kadiweu deveriam ser, normalmente, os i~dividuos mais

ricos do Brasil. No entanto, eles conseguem ser precisamente

os mais miserãveis. São os mais miseráveis. As terras, ate

o ano passado, eram arrendadas a 10 centavos anuais o alquel

re. Agora houve uma atualização, uma correção monetãria. Se

não me engano, cobra-se Cr$ 10,00 anuais o hectare. Vê V.

Exa. qUe o Estatuto não estã sendo obedecido. V. Exa. conh~

ce o caso perfeitamente.

o SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Meu

prezado Deputado Olas-Novaes, primeiramente devo esclarecer

que esse desejo do General Ismarth de modificar a estrutura

da FUNAI estã inteiramente de conformidade com o que eu dis

se, isto e, que toda a administração e todo o organismo ad

ministrativo tem que ser dlnãmico e deve cada vez mais se

aperfeiçoar. O desejo de todo administrador e, realmente,ac!

bar com essa mãquina trituradora da burocracia. Isso não e
privllegio da FUNAI. Isso existe em toda parte. Ate hoje, a

luta e continua, constante. Quando se melhora num determin~

do aspecto da burocracia, parece que vem outro imediatamente

tomar o lugar. Então, a burocracia, realmente, requer ate~

ção. E louvo muito o deseJO do General Ismarth de diminuir

essa burocracia e dar, cada vez mais, dinamismo ã FUNAI. O

próprio Estatuto da FUNAI, o atual, jã não e aquele da cri!

ção desse órgão. Na minha administração, houve uma grande r~

formulação na FUNAI~ r possivel que o General Ismarth e o

Ministro Rangel Reis façam outra reformulação, mas sempre e

preciso conservar o mesmo objetivo da política indigenista

A respeito de toda essa parte relacionada ao primeiro aspeE

to de suas observações creio que o General Ismarth estará em

plena condi~ão de explicar aqul, claramente, manifestardo seu

ponto de vista, sem nenhum menosprezo ou duvida concernente

ao que diz a imprensa. Pode ate ser que a frase q~le não t~

nha sido assim tão contundente, ou pode ser que seja verdade

tambem. Não conversei com o General Ismarth sobre isso. Est.:!.

ve com ele. ! claro que ele tem observações a fazer,pois e

um homem capaz, inteligente. Para mlnhd satisfação, eu o le

vei para a FUNAI, pois ele foi meu colega de turma no Reale~
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o texto da 1ei .

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Embora o

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Não, ele

Estatuto proibe novos arrendamentos.

a essas organizações religiosas. E V. Exa. disse, se não me

engano, que sentia que isto estava sendo feito, porque havia

visitado umas missões salesianas que muito lhe haviam agradA

do. Agora, eu lhe pergunto: e o CIMI? Porque, depois que Y.

Exa. saiu do Ministério, divi~iu-se o universo missionãrio

em duas partes fundamentais: de um lado, digamos assim, os

salesianos e, de outro lado, o CIMI, que seria o Conselho I~

digenista Missionãrio. Para que V. Exa. tenha uma idéia dos

per.onagens em cena, a FUNAI estã muito associada espiritual

mente aos ""lpsianos e em guerra com o CIMI. Os salesianos.

por sua vez, não se entendem com o CIMI. Então, são três A

grupamentos em choque. Os salesianos adotam tese de acult~

ração gradualista, e eles são evangelizadores. Agora, o ~IMI,

que ê um fenômeno novo, advindo, acredito até, das novas te~

dências do clero católico, este CIMI pretende uma politica

indigenista vista do lado indígena. Então, ai ocorre o ch~

que extraordinãrio, o choque frontal. O CIMI deseja manter

a cultura indígena por mais tempo possivel com seus valores

e a FUNAI deseja a aculturação e a integração. Tenho a im

pressão de que ai devemos pôr também um outro personagem, que

é o antropõlogo. Os antropôlogos tambem desejam preservar, na

sua maioria, po~ entre eles tambem hã dissidência, os val~

res indigenas, os valores que formam a cultura. Então,pergu~

to, como ê que V. Exa. vê hoje esta possibilidade impossível

de se fazer esta harmonização entre esses diferentes õrgãos

que tratam com os indios, em face da divergência filosófica

e ideolõgica vigente entre eles. Quer dizer, o CIMI diverge

frontalmente da politica indigenista sustentada pela ,UNAI

e os salesianos concordam com ela. V. Exa. seria favorãvel ,

administr.!ponder exatamente, agora, como se procede, é a

proibe arrendamentos.

D SR. DEPOENTE (José Costa Cavalcante) - !?

Não e bem o que V. Exa. afirmou. Vou ler o texto do § 39 do

art. 62: "Em carãter excepcional e a juizo exclusivo do diri

gente do õrgão de assistência ao indio" - que é a FUNAI - s~

rã permitida a continuação, por prazo razoãvel, dos efetivos

contratos de arrendamentos em vigor na data deste Lei, desde

que a sua extinção acarrete conseqUéncias sociais". Este e

ção atual. Acho que, de fato, aqueles arrendamentos permiti

dos por lei devem ser atualizados a preços justos e razoi

veis.

Estatuto proiba.

O SR. DEPOENTE (José Costa Cavalcante) - O

go. E o levei como, talvez, um dos homens do segundo esca

lio da minha administração na FUNAI. E repito, para minha s~

tisfação, ele ascendeu ao primeiro plano neste õrgão. O Mi

nistro Rangel Reis, antes de nomea-lo, me pe~guntou o que eu

achava, e dei a ele os parabéns, porque achava que era uma

excelente indicação para ser o Presidente da Fundação. De

forma que reconheço nele um homem capaz, ~onesto; bem inten

cionado e dedicado ã causa indigena, como jã foi aqui espe~1

~icado. Em relação aos arrendamentos: realmente, na minha é

poca, havia arrendamentos, e alguns foram renovados não com

base no atual Estatuto. Mas, também, mais indicada para re~

que ali se encontra, tambêm tratando desses problemas. E Me

lembro de bispos, inclusive do atual Presidente, Dom Balduí

no, que tambem tratou dessa questão. Agora, eu não sei ate

neste caso, ao afastamento do CIMI?

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - A

indagação é complexa. Acho que existe a politica indigenista

oficial brasileira consubstanciada nO Estatuto, cujo ôrgão

executor é a Fundação Nacional do 1ndio, que estã jurisdici~

nada ao Ministêrio do Interior. Existem as missões rellgi~

sas, muitas que vêm de dezenas de anos, todas elas tambêm

reconhecidas pelo Governo e pelo ~rgão executor da politicl

Indig",,,jota, pela FUNAI. Inclusive, têm atribuições de info!

mar alguma forma de controlar os missionãrios que vêm para

essas missões. Grande parte deles procedentes de outros pai

ses. Então, a FUNAI tem essa obrigação de coordenar, de CO!

trolar o trabalho das missões indigenas. Quanto ao CINI, n~

bre Deputado, não sei bem da existência dele. lembro-me de

que, quando Ministro,um sacerdote, creio que Padre Venturel

li, me falava sobre isso, com a idéia, inclusive, de prestar

uma certa orientação a esses missionãrios que aqui chegavam,

sobre problemas do Brasil, dos indios etc. Lembro-me também

de outro religioso falando-me sobre isto, o Padre César, fi

lando em termos dessa organização que hoje se chama CIMI.le!

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Agora, v~

ja V. Exa.: então esta lei não da direito a arre~damentos

Trata de uma permissão eventual condicionada a varias ci~

cuns tãncl as.

O SR. DEPOENTE (José Costa Cavalcante) - Eu

falei, aqui, Deputado, na regulamentação. Essa e uma part~

que, perfeitamente, pode ser regulamentada.

D SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Esse é o

caso tipico. Mas isto e uma brecha calamitosa. Isto pode pe~

mitir a invasão total das ãreas indigenas, a juízo do Sr.

Presidente e no interesse social. Este interesse social

sabe V. Exa. - tem permitido os maiores escândalos no Brasil.

Sempre a juizo. O interesse social permite coisas que nada

têm a ver com interesse social, mas, sim, interesse privatí~

simo. V. Exa. tem razão: precisa ser melhor regulamentada e

deve ser extinta, ate, essa concessão, porque por aí é que

entram os invasores. Mas V•• Exa., a certa ~ltura, fez uma a

firmativa muito curiosa np seu depoimento, quanto ã idêia da

harmonização dos õrgãos brancos no trato com índio. Esses õL

gãos seriam a FUNAI e, sobretudo, as missões religiosas. En

tão, achava V. Exa. que as missões religiosas, cujo papel V.

Exa. enalteceu, deviam ter um entendimento com a FUNAI, no

sentido de seguir-lhe as linhas superiores. A politica indi

genista seria estabelecida pela FUNAI e imposta, obviamente,

bro-me, finalmente, de outro sacerdote, o Reverendo Ias1,
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que ponto existe o CIMI. Parece-me que nem a Conferência N!

cional dos Bispos ainda reconheceu a existência do CIMI. Sei

que as missões existem. Elas são cadastradas, confirmadas, !

gem sob permissão do Governo nas respectivas ãreas. Isto ê

faio inconteste. E sei da existência da FUNAI. Agora, are!

peito dessa divergência de correntes, de pontos de vista, e~

tre CIMI e outras missões - digo com toda franqueza - não e!

tação indígena, e claro que ali os valores se perdem e aqu~

les residentes indígenas partem para a perdição. Eu ~ito um

exemplo fantãstico, se nao me engano, da BR-BO, autorizada

na sua administração, quando V. Exa. era Ministro do Int~

rior, que cruzou nada menos do que o Parque Nacional do Xin

gu.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - V.

tou informado. Acho que todos os que honestamente, em

consciência, desejam ajudar a política indígena devem

são

ser

Exa. ê contra abrir estradas?

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Não, eu

atravessando uma ãrea indígena desfigura totalmente os resi-

bem recebidos. Mas acho que a política governamental existe.

Então vamos modificar a pol1tica.Se a pol1tica e dJ. integração,

do pról'oio Ministerio do Interior. De forma ql4e, quanto a

essa pergunta a respeito da falta de entrosamento a que V.

Exa. se refere, talvez o General Ismarth tenha melhores con

dições do que eu para responder. Eu não as teria. O Minist~

rio da Aeronáutica nos ajudou, o Ministerio da Saúde, o Hi
nisterio da Educação, o Ministerio da Agricultura, o IBDF •

Eu não tenho queixas. Então, eu tenho sorte; sou um homem f~

dentes indígenas. No entanto, a FUNAI nunca foi c~nsultada ~

10 Ministerio dos Transportes ou pelo DNER sobre o traçado

das estradas. Se V. Exa. quiser obter uma declaração, para

usar a expressão apropriada, para abertura de um projeto,vai

ã FUNAI e a FUNAI define a ãrea como povoada ou despovoada...
de indios. Então, seria a certidão, no caso. Mas a abertura

de estrada se faz sem saber se tem índio na frente ou se não

tem índio na frente. Então, quando se abre uma estrada no

••io de uma grande residência indígena, de uma grande infe!

verdade, V. Exa. deve ter queixas, pelo que eu vou dizer a

seguir. Imagine V. Exa., Sr. Ministro, que às vezes nõs come

çamos mal uma boa frase, e, por isso, não se tem tempo nem

para terminã-la. Então, eu comecei mal, digamos, enunciando

mal um conceito que eu esperava ser bom. Vamos ver se agora

sou mais feliz. O que eu quero dizer a V. Exa. e o segulnte:

essa falta de entrosamento não significa desapreço à figura

do Ministro, porque nôs conhecemos a sua personalidade no

meio político e sabemos que e uma personalidade vigorosa e

que não admite menosprezo. E ai de quem admite menosprezo

neste País. Mas no seu tempo, por exemplo, a FUNAI era conh~

cida de V. Exa., mas ignorada pelos outros Ministerios,como,

por exemplo, o Mlnisterio dos Transportes. V. Exa. sabe que

os antropólogos - quando falo em antropõl~go não quero, de

maneira. alguma, nem superestimã-los nem subestimãlos; eu os

coloco,na minha medida do possível,no seu lugar mais ou me

nos certo-são unânimes em considerar que um dos meios de de

vastar,de macular, de desfigurar a cultura indígena e, di9!

lIos,abrir estradas pelo intbrior do Pais.Ninguem pore pEscirrlird'

tradas. Washington Luis, por exemplo - que não e do seu tem

po, m~. e do meu - dizia que "governar e abrir estradas" e

que a questão social se resolvia de duas maneiras: ou com a

Se V. Exa. perguntar a qualquer antropólogo do mundo, saberã

se prejudica ou não. A estrada, evidentemente, deve ser abe~

ta, ~~sdp que não o seja no meio da taba - isto e que quere

mos dizer. E uma estrada foi aberta dentro do Parque Naci~

nal do Xingu - a BR-BO. Se V. Exa. gosta desse assunto, tem

um gosto diferente.

Sou favorável ã integração. Não quero, entr~

tanto, que ela seja feita com o sacrifício das raças men~

res, que são as fundadoras.

Esta a indagação que lhe faço com o respeito

e o acatamento que me merece.

sou ate um andarilho, ate ando por elas. Não posso ver uma

estrada que saio por ela. 1: o contrãrio do que V. Exa. estã

pensando. Eu não posso ver estrada que fico desvairado. Mas

não sou índio: a estrada só me beneficia, não me prejudica.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Quan

to às estradas, V. Exa. falou em tese, e depois especificou

a BR-BO. Começou dizendo que o Ministerio dos Transportes n~

ca deu nenhuma satisfação ã FUNAI. Afirmo-lhe, nobre Deput~

do Israel Dias-Novaes, que ã época em que fomos Ministro

Mãrio And~eazza e eu - isso não se passou exatamente da for

ma como V. Exa. declarou. Darei o exemplo da maior das estr~

das: a Transamazônica. Quando se pensou em fa~er aquela rod~

via, plotado no mapa seu traçado inicial, a prlmeira provi

dencia do Ministerio dos Transportes foi convocar o Ministi

rio do Interior - e eu estive presente - para que a FUNAI ~

pinasse sobre o assunto. 1: claro que não se poderia fazer

um corte transversal leste-oeste da Amazônia sem passar por

regiões habitadas por índios. Mas a FUNAI, pelos conhecime~

tos que tinha, imediatamente cedeu-nos todas as informações

que dispunha sobre as tribos e aldeias que eJa jã tinha J~

vantado. Quando foi lançada a Transamazônica, no edifício do

Ministerio dos Transporte>, eu estava presente. E o primei

ro a falar pcrantp uma multidão foi o Presidente da FUNAI.

Discorreu sobre o problema indígena na região, mostrou os l~

cais em que cortaria as tribos e, jã nessa ocasião, levou

o plano para o inicio da estrada. Tudo isso consta dos arqui

vos da FUNAI e do Ministerio dos Transportes. Adotou-se, e~

tão, aquele programa que expliquei no início da minha exposl

ção. Nos casos da Cuiabá-Santarem e da Perimetral Norte, a

.esma coisa foi feita. Tenho todos os mapas do projeto, com

as modificações, mas em determinados casos não se pode mudar

.uito. Tem-se de declarar ãrea interditada, de escolher a r~

serva, procurar atrair os grupos indigenas - que não eram

na

estrada

C SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas,

ou com a estrada. A FUNAI sabe que uma

liz.

poliei ..
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tão numerosos - para outras regiões. Posso afirmar que não

~omo ocorreu nes'as outras estradas. Em relação ã BR-BO

caso especifico citado pelo Deputado Israel Dias-Novaes -re~

.ente eu era Ministro ã epoca. Dentro do programa de inte

gração haviam duas estradas partindo do Planalto para o Oe~

Transportes e achei que não estava fazendo mal aos indios, ~

chei que estava fazendo bem ao Brasil em autorizar que isso

fosse feito e a autorização foi dada, nobre Deputado.t o que

prejuizos

hí

m,!

tenho a dizer. A estrada está ai, em cada margem do rio

hoje agrupamentos, isso possibilitou um desenvolvimento

1hor daquela ãrea e não creio que tenha trazido

lamentar,houve, na Tran5~9azônica, nenhum fato grave a se

te - uma desde o litoral - as BRs 70 e BO. A BR-70 deveri a aos índios. Esta e minha observação sincera a V. Exa.

Santarem e que hoje e o Ministro dos Transportes. No traçado

d. BR-BO chegou-se ao Parque do Xingu; havia a linha de ação

d. contornar este Parque pelo norte, passando pelas cachoei

ras do rio Xingu, que, uma vez reconhecidas, ficou claro ser

iapossivel sua travessia. Não se pretendia - por falta de re

cursos, que sempre faltam em toda parte, inclusive na FUNAI,

chegar a Cuiabã, como de fato ocorreu, quando de nossa ad

ministração, tendo a oportunidade de inaugurã-la. A BR-aO ~

curavâ atingir a CuiabãSantarem na região do Cachimbo. Just~

mente por traçados de estradas, alem de outros motivos, ela

não chegou no Cachimbo, que e um posto da FAB, mas chegou

a 60 km ao sul daquele local. Estive tambem nessa inaugur~

ção com o Ministro dos Transportes e com o General Dyrceu ,

Bandeira de Melo, na FUNAI. Ele foi o Presidente da FUNAI no

seu exercicio ministerial. Hoje ê uma figura polêmica.Esteve

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Posso a~

segurar a V. Exa. que o Ministério dos Transportes continua

V.

v.

de

De

não perguntando ã FUNAI quando traça as estradas. Sabe

Exa. que estamos quase em final de trabalhos, trabalhos

começo prejudicados por incidentes e acidentes varios.

sorte que estamos ~celerando nossos trabalhos. Imagine

Exa. que esta semana, alem do seu depoimento, que ê altamen

te ponderável e substancioso como poucos, vamos ouvir amanhã

o General Ismarth e depois de amanhã o Ministro do Interior.

De sorte que estamos 4 hoje mais ou menos informados. Mas a di

ficuldade ~onsiste precisamente em selecionarmos as que~

tões aqui trazidas pelos depoentes anteriores. Por exe~plo,

recebemos numerosas acusações referentes ã gestão do General

atrave~

Cuiabã-

concordo; faltam em Itaipu, faltam em toda parte -

Chefe da Engenharia do Exercito, que trabalhava na

sar o Xingu naquela região. Então, o traçado deveria ser l~

vado ainda mais para o norte. Isso foi tentado e os reconh~

aqui depondo e numerosas perguntas lhe foram feitas,

saindo S. Sa. razoavelmente. Quanto a essa questão do

delas

Xi~

cimentos mostraram que cada vez o Xingu era mais amplo. Mas

tinhamos que atravessã-lo por balsas, alem de alongar o com

primento da estrada em centenas de quilômetros, encarecendo

cada vez mais a obra. Agora, um parêntese, nobre Deputado

Quando da administração do General Albuquerque Lima, um dos

pleitos dos indios do Xingu e dos irmãos Vilas Boas era a

ampliação daquele Parque para o sul e para o sudoeste. P05t~

rl0rmente, quando lã estive, o pleito era o mesmo, apesar de

o Parque do Xingu ter uma ãrea que dã mais de 20 km 2 para c~

da indio; estavam ainda pedindo a ampliação que, na época,

gu, por exemplo, ele alegava não ter sido consultado.Foi ele

quem alegou isto aqui.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Ele

disse que foi autorização do Ministro. Eu realmente dei a

autorização.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - V.Exa.deu

a autorização?

o SR. DEPOENTE (Josê Costa Cavalcante) -Dei a

autorização, entrando em ligação com o Mlnistro Mãrio David

Andreazza. Não tenho nada a ocultar sobre isso.

não foi considerada compensadora, porque já havia area ba~

tante para os 1200 indios all existentes. Então, achou-se n~

dos indios e dos Vil las Boas, ampliando o Parque para o sul

e para o sudoeste, passando a estrada no bico norte do PaL

que do Xingu, não na sua malor extensão, porque essa estrada

conduziria, no rio Xingu, a uma região de fãcil travessia.A~

parte de cima, que ainda continuou sob o dominio da FUNAI e,

posteriormente, sob o dominio da União, em face da lei dos

100 km de terras ã margem dessas rodovias.Todo esse proble

.1 nos foi trazido pela SUDECO.Consultei o Ministerio dos

do rio Xingu, de uma margem para a outra, com os indios pre

sentes e muito satisfeitos, por sinal. Ao norte do Parque do

Xingu havia apenas 70 ou 80 índios e um posto indigena tom~

VI conta deles. O que se procurou fazer foi transferir esses

indios para o sul, com a ampliação do Parque do Xingu em uma

ired de 1270 km 2, igual ã que a Hidrelétrica Itaipu vai inu~
a

O

nãoo SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Ele

dificuldade da politica desenvolvimentista em cotejo com

e um brasileiro empenhado em bem desempenhar sua tarefa.

politica indigenista. Esse documento, na verdade, se e conc~

di~n muito dificilmente ê revogado, porque passa a integrar

o projeto. ~o< tivemos aqui, por exemplo, o caso da CalifoL

nia do Norte e da Califôrnia do Sul. Ali há uma polêmica sem

Dr. Jose Queiroz Campos reconheceu que errou, fornecendo a

certidão negativa da existência de lndios naquela região. E~

se negocio de fornecimento de certidôes negativas ou declar~

çôes, nos temos a impressão de que ai e que incide toda a

disse bem isso. Bom, em todo o caso, ele deu a entender que

não tinha sido consultado. Agora imagine V. Exa., por exe~

plo: houve alguns incidentes na historia da FUNAI. Quero di

zer a V. Exa. que ninguem aqui e contrãrio ã FUNAI; nos s~

mos favoráveis ao nosso bom desempenho como membros de uma

Comissão Parlamentar de Inquerito,e ê so isto. E ate o Ge

neral Ismarth dispõe de uma reputação muito boa. Achamos que
balsa

desej o

aqueladar. Deu-se esse acréscimo de terra para compensar

sisti pessoalmente ã passagem do primeiro trator na

sa ocasião que era uma oportunidade de satisfazer o
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fim que envolve posseiros, garimpeiros, indios, etc. No caso ção muito larga,' r,u~ e essa de expedir as certidões. Então,

jurista

"Nhanbiquara", o Presidente da FUNAI, (' quem V. Exa. jã

referiu, o DI'. Queiroz Campos, que e inclusive um

se mesmo ela tendo fornecido certidões irreais, certidões

sas, ela continuou fornecendo certidões sobre certidões.

fll
.E

interessado, creio que ate ajudou na elaboração do Estatuto

do Tndio, se nao me engano. Eu

o SR. OEPOENTE (Jose Costa Cavalcante)

ajudou a elaborar a lei da criação da FUNAI.

Ele

os processos, quando requisltados, haviam desaparecido.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) 

não reconheço que a FUNAI seja passive1 .••

O SR. DEPUTADO ISRAEL OIAS-NOVAES - Eu me' r.!.

ceu aqui que errou ao fornecer certidão negativa da existên

cia de indio. Em lugar de reparar esse erro, a FUNAI cometeu

outro maior, que foi transferir os indios para uma região ~

rida e, segundo o jornal "O Estado de S. Paulo" de 10 de mar

reconh~

firo ã gestão anterior.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) -

de receber influências para dar a certidão em áreas reconh~

cidamente habitadas por indios. Não faço esse juizo dos admi

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Que,

não me engano, foi constltuida na gestão del e. El e

se

nistradores da FUNAI. Em segundo lugar, a prõpria

já admite como restrição que, se for constatada a

certidão

presença

de indios em trãnsito ou em aldeamento.. a ãrea serã interdiço de 1974, essa transferência contou com a anuência do

nisterio do Interior.

o SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) -

Mi

A

tada. Então, creio que não hã maior prova de honestidade

de boa lntenção do que essa.

e

responsabilidade da concessão de declaração ou certidão,real O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Quando os

mente não e do Ministro: quem firma a certidão ou dec1 ar~ indios Nhambiqu~ras tiveram suas terras invadidas por empre-

ção ê o Presldente da FUNAI. Essa ê uma atribuição especifi

ca. Não vejo outra maneira de se fazer o projeto senao exp~

dindo um documento'naque1es moldes: do contrãrio ficariamos,

em ãreas muitas vezes de milhares e milhares de quilômetros

sãrios, mediante declaração da FUNAI, eram 6 mil. Em

tempo, eles ficaramreduzidos a 500. VeJa V. Exa. como

politica e mesmo destrutiva.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante)

pouco

essa

Eu

quadrados, impedidos de prosseguir no processo de desenvolvi

mento e integração nacional. Hã sempre, no fornecimento de~

'a: ~ec1arações, pequenos riscos a correr. Dai as restrições

que ela mesm~ ;~põe a respeito de informações sobre a prese~

ça de indios, sempre sujeitos ao reconhecimento do recebedor

de que aceitarã pacificamente, sem nenhuma outra reação, a

interdição da mesma ãrea.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Isso já

dagação, ~orque V. Exa. tem o condão de enriquecer a

pode ficar certo de que isto ê verdade. Farei uma ultima in-

nação dos seus interpe1antes. Queria apenas dizer que V.Exa.

num dos pontos capitais do seu depoimento, feito sempre com

absoluta franqueza e energia - e o louvo por isso - mostrou-

'se favorãve1 a uma politica de tutela sobre os i~dios, no c~

50, de eartp- da raça dominante. Essa questão começa a ser p~

lêmica, porque V. Exa. não aceitou .•.

A

Exa.

O SR. DEPOENTE (Josê Costa Cavalcante) 

tutela não ê da raça, a tutela e da União.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - V.

desconheço esse numero.

0l!.

Eu

ge~

aconteceu?

o SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) 

disse aqui que na minha gestão não, nobre Deputado. Na

tão do atu~l Superintendente da FUNAI, soube que uma ou

tra área - não sei exatamente quando, onde ou qual - foi i~ O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Sim, da

terditada, nela se processando um exame in loco, de mai 01' União, mas os indios são em numero de 100 mil, como V. Exa.

profundidade; posteriormente, a ãrea voltou a ser desinteE

ditada ..,O General Ismarth estará em condições de cltar a-

área, eu não sei exatamente qual, mas soube deste fato. Foi

desinterditada, conservando uma parte ainda interditada, por

ser ocupada realmente pelos indlos. Não hã, Srs. DeputaJos ,

a ideia de transferir o indio da área boa para botar no ceE

o SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Não

Exa. sàlientou muito bem que a União tem 120 milhões de int~

grantes.

rado para morrer. Não hã essa idéia. Não existe isso. Pode

salientou.

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) 

tutela e da União.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NDVAES - Mas

A

v.

ter havido erro, pode t~r acontecido. Mas não há essa ideia,

isso não foi feito com essa finalidade.

e a União.

O SR. DEeUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - A União e

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Mas, Sr.

objetivas que jã Vl, - e V. Exa. tem que ser louvado por is

to - tem que reconhecer que entre um pobre de um indio,'sol-

Ministro, V. Exa., que e uma das pessoas mais realistas e

integrada por 120 milhões de representantes. Se são 120 mi

lhões e os indios são apenas 100 mil espalhados, a questão e

esta: saber se a politiça deve continuar sendo a de tutela

desta raça dominante, que V. Exa. chama de União, sobre aqu~

les 100 mil cidadãos minoritários, ou se V. Exa. não admite

to no mato, e uma empresa colossal, disposta a obedecer ãs que eles comecem a se entender entre si, atraves de asse!!!

conclamações desenvolvimentistas, e natural que a panela de

ferro destrua a panela de barro. E a FUNAI tem uma atribui

bleias. Parece-me que V. Exa. respondeu negativamenté ã pe~

gunta. Acredita V. Exa. que a atual po1itica e a cert~, que
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os indios devem ser mantidos sob a mesma orientação superior

da raça circundante, para não dizer dominante, termo de Que

V. Exa. não gosta?

que a emanciapção ê uma figura jurldica de pouco uso, ou m~

lhor, de um só uso, pois parece-me que um lndio jã se emanei

pou.

o SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - O SR. DEPOENTE (Josê Costa Cavalcante) - De~

-:n':~" pode deixar a tutela, atualmente, de acordo com o que conheço isso.

prescreve o F~tatuto. o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Quem

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - De acordo be se um indio jã se emancipou?

. com a emanci pação?

o SR. DEPOENTE (José Costa Cavalcante) - Já O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Isso

disse is<o aqui mais de uma vez. Se ele for emancipado, per nunca ocorreu na minha administração.

de a tutela. A emancipação e o meio de ele perder

mente a tutela.

imediata O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Nenhum

Isso e, então, figura morta em Direito. Fico muito contente

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Qual e, com os esclarecimentos prestados por V.Exa. Muito grato.

então, a diferença entre integração e emancipação?

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) - Com

~ integração ele continua vivendo normalmente e, aos poucos,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Lauro Rodrigues

que reassuma o seu posto de Presidente desta Comissão, para

encerramento desta sessão.vai-se integrando com a comunidade. Como eu disse, aos po!!.

A presidência convida o Deputado Israel Dias-Novaes para

cos ele vai aceitando a maneira de viver da nossa comunidade.

mente. Disse-me ele que os indios vestem ou tiram as roupas

com os irmãos Vi11as Boas, uma enfermeira e um medico. Havla

O?R. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Um juri~

So.!

veio

agrad~

acerca

gostariaO SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Eu
...

I:.rll -::\1do o caso, Sr. Deputado, ao mesmo tempo em que

vindo o nosso roteiro.

que fosse em seguida.

muito numerosas. Concedo a palavra ao Deputado Airton

res, para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTAOO AIRTON SOARES - Gostaria que

ço a S. Exa., porque sabemos das atribuições deferidas a V'

Exa. pelo Governo da Republica e que são as mais agudas des

te momento brasileiro, Quero dizer que V. Exa. no entanto

de acordo com a nossa agenda.

achou um vagar para atender ao convite da Comissão e

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

das viagens que poderemos fazer, a fim de que as planejemo.

V. Exa.,após transmitir ao nosso pleclaro ex-Ministro Costa

Cavalcante os agradecimentos de nossa Comissão, nos desse a

com exemplar presteza. Quanto ao seu depoimento, posso asse

gurar tranqUi1amente a V. Exa. que foi um dos melhores e dos

oportunidade de sermos informados pelo Sr. Relator

Costa Cavalcante não tem obrigação nenhuma de ficar aqui o~

que, depois, possamos tratar de outros assuntos, porque o S~

O SR. PRESIDENTE{Deputado Israel Dias-Novaes)

Deputado Airton Soares, quero que V. Exa. permita que eu en
cerre os trabalhos próprios desta sessão da Comissão, para

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias-Novaes)

Antes de encerrarmos os nossos trabalhos, quero agradecer ao

Sr. Jose Costa Cavalcante a presteza com que acorreu ao nos

so convite, sacrificando atribuições outras - e as suas são

e

E,

um

ele

eles

negativ~

despi dos,

integração

O SR. DEPOENTE (Jose Costa Cavalcante) -

visitas, estavam os lndios e lndias inteiramente

havia mandado eles se vestirem e ele me respondeu

um Posto Medico, etc. Houve aquela recepção com alegria

10 menos, penso assim. Eu perguntei ao Vil las-Boas se

danças, eles receberam presentes e tudo aquilo de que

gostam. A nossa visita foi um tanto demorada, porque querl~

mos ver outras coisas e ficamos lã quase um dla. POlS bem,

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Vai-se i~

tegrando ã raça circundante.

quando querem. Então, eles normalmente vestiram suas roupas

e alguns colocaram suas sandã1ias havaianas ou outro tipo

de calçado, a fim de não pisar em qualquer pedaço de madei

ra. Essa e a reação q~e gradualmente, vai transformando aqu~

mês ou um ano. Às vezes, e trabalho de uma geração, passando

de pai para filho. Este ê o meu modo de pensar.

nobre Deputado, depois de algum tempo, não havia mais nenhum

indio despido. Automaticamente eles foram vestindo seus cal

ções e camisas, porque eles Jã vivem muito melhor assim. P~

gradual. Não pode ser uma coisa feita imediatamente, em

aos poucos, tambem, ele vai sentindo necessidade dessa manei

ra de viver. Vou-lhe dar um exemplo simples. Fui, algumas vi!.

zes, ao Parque do Xingu, que e aquele monumento que todos nõ

peitamos. Chegando lã, inclusive levando senhoras para fazer

la maneira de viver. ! assim que eu entendo uma

ta, depondo aqui, definiu a emancipação como o bâiismo legal

da integração. Trata-se de mera formalidade, porque V. Sa.

mais proveitosos que Asta Comissão jã tem ouvido.

então uma Comissão de Deputados para acompanhar o Sr.

Convido

JOSe

Costa Cavalcante, em sua retirada integrada pelos Deputadosmesmo disse que o indio integrado tem todos os direitc'

não precisa da emanciapção. Aqui esteve o Vereador Jair de Siqueira Campos, Wãlter de Castro e pelo nosso Relator. An

tes de encerrar os nossos trabalhos, quero convidar os Srs.Oliveira, que não quer se emancipar de maneira nenhuma, po~

que, integrado, ele se sente com todos os direitos. De sorte Ueputados para a reunião de amanhã, às 10 h., quando aqui
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deverã comparecer o Gen. Ismarth de Araujo, Presidente da no â;nbito do Hinistêrio do Interior e outros órgãos. Durante

Alfa, etc. Sendo General d~ Div~são RI do Exército brasile!

\ -ro, recebeu ~edalhas e condecoraçoes. ~m outubro de 1976/fo~

FUNAI. Esta e uma recomendação especial, dada a importância

da reunião de amanhã.

o curso da faculdade estag~ou na f~rna Indústria e Têxt~l

d~stingu~do com o título de "Personal~dade do Ano" atribuído

23~ REUNI~O, REALIZADA EM D~.11.77 pela Revista "C~dades e I!unicípios". Em agosto de 1976 foi

designado pelo Sr. lI~nistro da Agricultura para integrar oDepoente: ISMAR~ ARAOJO DE OLIVEIRA

P~sidente da FUNAI Conselho de Valorização e Parques. Este esquemát~co

demonstra a complexidade das at~v~dades desempenhadas

relato

oelo

o SR. PRESIDJ:.NTE (Deputado Israel Dias 112

vaes) -- Havendo numero regimental, declaro abertos Os tra-

balhos da 23a. reunião, no dia 9 de novembro de 1 977, desti

nada a ouvir o General Ismarth Araújo de Oliveira, Pres~d~~

Sr. General Ismarth Araújo de Olive~ra, um brasileiro capaci

tada para favorecer o bom êx~to desta Comissão. Diga-se de~

de logo que o seu depoimento me parece, entre todos, o mais

importante, senão o fundamental. De sorte que esta Comissão

leitura da-ata da sessão anterior. (~) Dispensada a lei

tura da ata, peço ao Sr. Depoente que preste o compromisso,

te da Funai. Consulto os presentes sobre a necess~dade da
por certo se benefic~ará com esta exposição e com os debates

que se d~verão seguir. Consulto o Sr. General sobre se dese-

ja fazer uma exposição inic~al ou se prefere entrar -logo no

com todos de pé.

O SR. DEPOENTE (Ismarth AraÚJO de Ol~veira) -

.Faço, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do

que souber e me for perguntado.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N,2

vaes) -- Sr. Relator, Srs. Deputados, meus senhores, esta c2

missão sente~se honrada com a presença nos seus trabalhos do

ilustre Pres~dente da ~ndação lJac~onal do índio, General l~

mLrth AraÚJO de Oi~ve~ra•. O General desempenha, já há vãr~os

anos, funções primac~a~s na política ~ndigenista do Bras~l.

Era Supc::intendente na gestão anterior e é o Presidente na

presente gestão presidenclal. A ele tem cabido uma tarefa,

digamos, de disc~pl~namento do órgão responsável pela políti

ca ~ndigenlsta com a adoção de medldas não raro polêmicas e

expressivas de uma conduta geral que ora recebe ,aplausos n~

c~onais ora recebe reparos co~o todas as medidas de alcance

debate.

o SR. DEPOEIITB (IsTIarth Araújo Oliveira)

Desejo fazer UTIa exposição in~c~al.

o SR. PRESIDENTB ( Depu~ado Israel Dias 110-

vaes) -- Tem a palavra V.Bxa.

o SR. DEPOEllTD (Isfilarth Araújo de Oliveira) -

Senhor Presidente, Deputado Israel Dias Novaes, SenhGr Rel~

tor, DeputadO Ubaldo Corrêa, demais llembros desta Comissão,

jornalistas presentes, cabe-me, COfilO Pres~dente da FUNAI, ~

presentar a esta Comissão a -sitUàÇão do !nd~o brasileiro nos

dias de hoje.

A CPI Já ouviu vários depoentes, os qua~s ?r~

curaram expor o seu conhecimento a respe~to da s~tuação doí~

dio e responderam a várias acus~ções formuladas em depo~~eE

tos anter~ores.

Pretendo, em conseqüê?c~a, focalizar os aspe~

Instrutor da Academ~a a~litar de Agulhas Negras, Instrutor da

que se adotem. O General, que é natural do Rio de Jane~ro,

Técnico ao Administração, cu~pr~u vár~os cursos avulsos e no

Exército desempenhou també~ importântes funções, como os de

órgão e d~ferentes m~s5ões rel~giosas, que visam dar aos í~

dios, como os dema~s bras~leiros, TIelhores condições de vida

fu~ura. Não nos vamos deter com profundidade na parte relat~

va a terras, Já que tive opor~unlaaae de focal1z~r toàos osEscola Militar do Realengo, Instrutor do CPOR de Salvador;

tos ligados às ativ~dades que Vêfil sendo desen~olvidas pelo

Instrutor do Curso da Escola de Armas; Instrutor da Escola problemas que a FUNAI enfrenta nesse campo, quando preste~

um quadro real do problema, se visuaJizar o !ndio em todas ao

de Comal1do e Estado tlaior do Exército; chefe de seção do QGI

do Primeiro Exército, de 1964 a 1971. Na v~da ciXil, ele teTI

tido atribu~ções tambén de mU2ta s~gn~ficação. Fo~ assessor

esclarecimentos à CPI do Sistema Fund~ár~o.

t evidente que esta Co~issão só poderá ter

M~l~tar do D~retor da Estrada de Ferro Central do Bras~l; D~

retor Adm~nistrat~vo da Firma ENTEL S.A, Engenharia e Telec,2

municações; Chefe·do Depa::ta~ento de Segurança da Estraca de

áreas indígenas, isto é: nos 173 Postos Indígenas, 4 Parques

e IB.Reservas, da PUNAI e nas 53 missões religiosas que a

tuam em áreas indígenas. Isso ser~a praticamente imp;ssível,

Ferro Central do.Bras!.l; e na FUlTl\I, onde ingressou já há pois dEmandar~a longo espaço de tempo. Além do rna~sJ para

se~s anos, foi Assessor adJunto da Assessoria Tecnica, Chefe

da Assessor~a Técnica, Coordenador da Amazônia,Superintenae~

te Administrativo, CODO ficou dito, e Pres~dente, de março

de 1974 até a presente data. Na especial~zação que S.Bxa. a-

dotou, isto é, a probleTIática indigena, e que parece merecel.

hoje o seu tempo ~ntegral e a sua total ded~cação, o General

tem partic~pado de vár~os sem~nários, s~mpós~os e encontros

que essa visão fosse realística, seria ideal que a éomissão

percorresse todas essas áreas, em fac _das d~ferenças e nu-

ances que cada una delas apresen~a. ~econhecemos, rep~to,yue

isso não ser~a possível dentro do tempo restr~to de que d~s-

põe esta CPI.

Mesmo assín, se a COM1~~ã~ v~sitasse algumas

áreas indígenas -- o que parece será feito _. poderá aqu~l~
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duas coroun~dades ~gl1ai5. Cada comunldndp ~em que ser anal1s~

da de per 51, para se chegar a UQ d1agnóstico e, em conse

quência, permit1r conciuir como a FUNAI deverá ~_uar. Isso

tar a complex~dade do problema e concluir que não existem - que essas medidas devem ser nosadas no tempo e no espaço,

de modo a evitar um paternaliSMO que possa conduzir a uma

segregação do grupo em confron~o COM a comunidade envolve~

te;

D.tna

accsco a essas areas.

está na Amazônia Legal e, dentro da ADazônlca Legal, na par-

Nos mapas que estão na parede pode ser visua

reitos prev~stos na legislação brasile~ra, como qualquer

cidadão.

Ainda da Convenção 107, vejamos o art. 49:

"Art. 49 - ~1a aplicação das disposições relativas ã integr~

ção das populações interessadas, será preciso:

a) - tomar devidamente em consideração os valores cultura~s

e religiosos e os métodos de controle social peculiares a

tais populações. assim como a natureza dos problemas que se

que mesmo com essas Medidas, o índ~o poderá gozar dos d~-cX1ge estudos c pesquisas, nem se@pre de c~~to prazo e

lização de levantamentos fe1tos há longos anos e que não r~

presentam a real~dade do índ~o nos dias de hoje. E essa tar~

fa não é fácil, a~ face da dispersão dos yrupos indIgenas,

prat~camente em todo o País, aliada a sérias dif~culdades de

11zad~ e~sa d1str1buiç5o indígena, onde a Daior concentração

te oeste do terr1tôr~o nacional.

Estamos, aos poucos, sa~ndo da fase de prest~

ção pura de assistência, para uma etapa de desenvolviMentod~

Ihe5 npp~T~nr r~nto dn ponto de vista coletivo como indiv!

dual, ao sera~ expostas a modificações de ordem social e ec~

nômJ.ca;

queles grupos indígenas em mais ad1antado grau de acultur~

ção, que mantêm contato permanente com a comunidade envolven

b) - tomar consciência do perigo que pode advir da subversão

dos valores e das inst~tu~ções das refer~das populações, a

te.

será essa uma polít~ca certa?

Por que não deixar o índio em-seu estágio n~

tural?

será que o processo de desen\ lVlmento não a-

menos que os meSMOS possam ser substituídos de maneira ad~

quada e COM o con~entimento dos grupos interessados;

c) - empenhar-se a~ aplainar as· dificuldades exper~mentadas

por essas populações na adaptação a novas condições de v~da

e trabalho."

carretarã perda de seus padrões natu~ais?

Para responder a essas perg'"'1tas, permJ. taM-I..,"

citar ~mpos~ções de ordem legal.

A primeira consta da Convenção n9 107 de Gene

Analisando-se o art. 49, vemos que:

- no processo de integração do índio à comunhão nacional, d~

dem ser cons~derados os seus padrões cultura~s, porque a r~

ligião não pode ser imposta;

bra, referendada pelo Governo Brasilelro pelo Decreto n9 admite-se troca de padrões culturais;

58.824, de 14 de Julho de 1966. No art~go 39, consta:

"Art. 39:

que os grupos indígenas devem participar desse processo ~

volut~vo.

1. Deverão ser to~adas medidas espec~als para No art. 59, encontramos:

das pOrUlaç?eS ~nteressadas (populações tr~ha~s ou semitr.~

bais) durante o tempo que sua situação social, econômJ.ca e

cpl~ural a~ iMpeça de gozar dos benefIcios da leg~slação s~

proteger as institu~ções, as pessoas, os bens e o tralo'llho ftAer. 59 - Na aplicação das disposições da presente conven

ção relativa ã proteção e integração das populações interes

sadas, os governos deverão:

a) - procurar a colaboração dessas populações de seUs repr~

c1al ão país a que pertencem. sentantes;

2. Serão tonad~~ prnvidpncia~ p~ra aSRegurar

que ta1s maaldas espcc1~is de proteção:

a) - r.ao s~rr~~ para criar ou prolongar um estado de segreq~

ção;

b) - não pe~aneçam em vigor além do tempo que perdurar a n~

b) - proporcionar. a essas populações a possibilidade de exeE

cer plenamente seu espírito de iniciativa;

cj - incentivar por todos 05 meios possíveis, entre as ref~

r~das populações, o desenvolvir1ento das liberdades cívicas e

o estabelec~mento de órgãos let~vos ou a part~c~pação em

cessidade de proteção especial e na medida em que for nece~

sária tal proteção.

3. Essas ~ed~das especiais de proteção não d~

verão importar a~ qualquer prejuízo para o gozo, sem discr~

minação, da general~dade dos direJ.tos ~nerentes à qualidade

entidades dessa natureza."

Analisando-se o art. 59, vemos que:

- os grupos indígenas devem participar do seu processo de d~

senvolviMento, tendo o direito de opinar sobre o que o ór

gão pretende fazer;

ãe cidadão fi • que para isso, devem ser acionadas as lideranças triba~s;

Anal~sando-se esse art. 39, poderemos

cluir:

que é pratlc~~ente prec~nizada a tutela;

con- que, mesmo sob proteção, os índios deven part1c1par CiV1C~

mente, como é o caso de ser eleitor ou prestar o serviço M!

litar.

que as med2das especíals de proteção são de caráter tenp~

rário; s1gn1íicam &1ancipação;

Vejamos outro instrumento legal -- a Lei n9

6001, de 19 de dezembro de 1973 -- o Estatuto do Ind~o.
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o seu art. 19, fixa: lizações acarretarão E, para isso, serã necessãria a autcpr~

não-indígenas. Com isso, estaremos valorizando a cultura in

dígena e o elemento não-índio tenderã a respeitã-1a e a se

beneficiar dela, e não destruí-la.

"Art. 19 - Esta Le~ regula a s~tuação juríd!

ca dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com

o propósito de preservar a sua cultura e integrã-los,progre~

siva e harmon.l.osamente; ã comunhão nacional."

pulsão da cultura indígena e difisão da ~esma nos grupos

·Os indios são cons~derados integrados quando

tumes e tradições características da sua cultura."

exerclcio dos direitos C1V1S, ainda que conservem usos, C05-

mas d6s art. 145 e 146, da Constituição Federal, relativas pa-

munidades lndígenas. Ao fazer contato com a comunidade

vo1vente, o índio inevitavelmente realiza uma troca de

A mesmo tempo, desenvolvendo as potencia1id~

des imensas do conhecimento que o índio teM da natureza,serã

.e1e preparado para um encontro de culturas que se quer harmQ

nioso e benefico para awbas as partes.

A FUNAI, entretanto, estã consciente da difi

culdade da manutenção integral dos padrões culturais das co-

pleno

o Art. 49, item III, fixa:

No Art. 59, consta:

"Aplicam-se aos indios ou silvícolas as nor-

incorporados ã comunhão nacional e reconhec~dos no

ã nacionalidaâe e à cidadan1aa ll drões de cultura, adquirindo aqueles que, a seu ver, julga

No Art. 69, consta: melhores. Não hã duviaa que nem .odos os padrões cultul'a i s

uma cultura ~ instrumento de sua conservação. prisioneiro de

Nas duas vemos preconizado o objetivo a s~r

de conduta de outras culturas, e de exercer a suprema libe!

do ;ndio ã comunhão nacional;

siste~ada, com um conceito de Deus mais amplo. com um

P - "Qual seria a melhor forma de mudar?"

reação. eles retrocedam.

R - "Não se pode manter uma cultura intocãvel. Todos os ?O
vos que entram em contato com uma tecnologia mais avanç~

Estive visitando por duas vezes os remanesce~

tes Tupiniauins. t de se ver o esforço daqueles índios para

demonstrarem ao Presidente da FUNAI que ainda eram índios.No

dia seguinte, ao retornar ã ãrea, encontrei as galinhas dep~

nadas; eles estavam fazendo cocares com penas de ~alinhas,Ju~

tamente para demonstrar que ainda eram índios.
No Nordeste, alguns grupos ainda dançam tore.

mas um tore com sincretismo, jã não e aquele tore puro,autê~

tico, do índio do passado. Era um tore que jã se falava em

Cabocla Jurema dentro do seu cãntico.

t interessante, para quem não leu, ouvir a o

pinião de uma Antropõloga norte-americana, Marg ~et Mead, em

entrevista concedida ã revista "Veja", que focaliza exatame~

te alguns pontos debatidos nesta CPI:

P - "Seria possível preservar intacta a cultura dos povos pri

político mais eficiente, querem mudar: A n~ I ser que t~

nham sido desprezados e esmagado a um tal ponto que, em

mitivos?1l

são substituídos. Vãrios permanecem. como a língua e alguns

usos, costumes e ~ituais tribais. Em alguns casos, nem a lí~

gua permanece. Somente a manifestação de algum ritual os i

dentifica como índio, como e o caso dos remanescentes Tupini

qUlm, do Espírito Santo, e de a1gu~s grupos do Nordeste, que

ainda dançam o Tore.

padrõesde entender, julgar e acolher quaisquer valores e

tradições. costumes e hãbitos imemoriais. deveremos revere~

ciã-10 na sua dignidade humana de ser livre e raciona1.capaz

Entretanto, deveremos considerar que henhuma

tarefa ê mais ãrdua. mais difícil ou mais complexa do que a

defesa da cultura indígena.

Antes de encararmos o índio como portador de

"Serão respeitados os usos, costumes e trad!

ções das comunidades indígenas e seus efeitos, nas relações

de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e

nos atos ou negócios realizados entre índios, salvo se opt~

rem pela aplicaçã9 do direito comum."

Analisando-se esses 4 artigos, concluímos oue:

- o objet.vo a ser atingido ê o da integração

- que os índios terão os mesmos direitos que

os não-índio eM relação ã nacionalidade e Cldadania;

- que no processo integratõrio serão respeit~

dos os usos e costUMeS das comunidades indígenas.

atingido: preparar o índio para integrar-se ã comunhão naciQ

nal. Que nesse processo integratório devem ser resguardados

os usos, costumes e tradições indígenas.

Verifica-se, portanto, haver u~a perfeita con

sonãncia entre os textos legais da Convenção 107 e o Estatu

to do !ndio.

dade de escolher o sentido e O estilo de sua própria vlda.

Por isso mesmo, admite o Estatuto do !ndio a liberação indi

R - nDepende. Para começar, serã preciso saber se eles que-

rem mudar. Os ciganos, por exemplo. sempre se recusaram

.
língua. Precisam aprender a viver em casas. sentar em cadei

raso E, sobretudo. devem poder desenvolver as mesmas apti

dões que os outros cidadãos."

própria

vidual do re~;me tutela~ e ~ voluntãria e~ônciraçâo do dom;

nio tribal. Mas, de outra parte, considera que a destrulção

da cultura indígena representa -- em razão da sua extraordi

nãria riqueza -- uma perda substancial para o patrimõnio e~

pi ritua 1.

Daí a necessidade de preservã-10 da desfigur~

ção compulsória que o contato indiscriminado com outras civi

a alterar sua maneira de viver. Para os que desejam

dar, serã necessãrio fornecer-lhes os instrumentos para

mudança. Eles devem ser respeitados, por mais estranhos

loucos que pareça~. Deve~ ser alfabetizados e 1n sua

mu

a

e
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P "A integraçio ripida poderia ser melhor do que a lenta?"

R - "Isso tambem depende. Pode ser. Existem rapazer originã

rios da Nova Guine que hojé são advogados -- rapazes Ç1

jos tratavõs eram canibais. Por outro lado, um contato

lizada. Os próprios indios do Parque do Xingu usam lanterna

eletrica. Viram a vantagem do seu uso ã noite no mato. Porem,

ainda nantem os seus usos, costumes e padrões culturais. Ou

tros padrões aos poucos vão sendo adquiridos, fru~o do conta

infeliz podere cria~ dificuldades insuperaveis. Muitos

dos indigenas da Nova Guine adaptaram-se melhor ao mundo

atual do que certos camponeses europeus, que ate hoje se

mantem arredios. O importante e que o processo de acult~

ração não seja violento. O indigena deve ser tratado c~

mo um igual."

P - "Dentro da atual politica indigenista brasileira, os i~

dios mesmo, os mais aculturados, são incapazes de direi

to. Alem disso, adotamos a po1itica das reservas para

protege-los. Porem, essas reserv~s são constantemente i~

vadidas e os indios dificilmente podem se defender. O que

acha?"

R - "O sistema de reservas e, em principio, um tratamento r~

cista. t impossivei isolar as pessoas numa erea (indeoe~

dente do seu tamanho), trate-las de maneira diferente

dos outros cidadãos, e não construir um "gueto". Claro,

num periodo de transição temos que impedir o acesso aos

indios de pessoas que irão destrui-los -- pelo menos ate

que eles esteJam instruido< para lidar com estranhos. nas o

importante e que eles devem ser tratados como os outros cid~

dãos do pais: a integração falha enquanto eles não têm aces

so total ao país globalmente considerado. O sistema de rese~

vas falhou em todos os paises do mundo.

P - "As reservas são geralmente atacadas pelos que as chaham

uma forMa de bloquear a mudança?"

R - "Se tirarmos a cultura do indigena abruptar.1ente, ele MO.!:

re. Porem o importante não e proteger a cultura, e prot~

ger as pessoas que são essa cultura. A cada ano, 250 es·

pec~es de plantas, animais e culturas humanas desapare -

cem irremediavelmente. São necessirias dezenas de seculos p~

ra formar uma lingua. E apenas alguns dias para destrui-la

com alguns tratores. Todos os paises do mundo devem cOr.1pree~

der que estamos em 1977, e não em 1880 ou 1910. Os paises j~

vens devem tirar alguma lição dos erros cometidos por paises

mais antigos, e construir uma nova etica. Todo o pais que

tratar hoje seus indigenas como seres humanos dignos teri to

do o apoio mundial".

Margaret Mead e de renome mundial. AntropõlE

ga, humanista, professora da Universidade de Columbia, chefe

do Departamento de Antropologia do Museu Americano de Histõ

ria Natural, autora de 20 livros. Domina perfeitamente 7 li~

guas primitivas.

Com essa autoridade, tlargaret ~Iead em sua e~

trevista abordou exatame~te pontos que constam da Convenção

N9 T07 de Genebra e da Lei nQ 6001/73.

"Estamos numa evolução e- pr~cisamos emancipar

nos. Devem dar ao indio possibilidade de ser responsevel, de

ser livre, de agir conforme sua capacidade, orientado pela

inva-

A nõs,

este-se

Missão ou pelo órgão responseve1. Temos tido grandes

de ereas distantes ao processo de desenvolvimento.

to com a nossa civilização. E, lentamente, o indio

O próprio indio sente que deve evoluir para

poder sobreviver. O indio Lourenço Rondon, Borõro da Missão

Sa1esiana de Merure, na reunião de chefes de Postos Indige

nas e lideres indigenas, realizada em Cuiabe, em 24.06.75, ~

firmou:

que por idealisMO ou dever funcional, cabe a defesa e a ass~

tência ao índio, compete dar a ele condições de resistencia

e competição com os colonizadores."

preparando para um contato que mais cedo ou mais tarde tere

com a comunidade envolvente.

A FUMAI tem preocupação nesse primeiro conta

to, pois sabemos que o mesmo tere reflexos futuros sobre e~

sa comunidade. Achamos que deverã existir uma orientação an

tropolõgica ~ara permitir o prosseguimento do trabalho em ba

ses racionais. Desse modo, baixamos uma portaria, onde e de

terminado que o DGPC indique um antropólogo que devere efe 

tuar um levantamento completo sobre a situação do grupo indi

gena contactado, bem como da frente de atração, metodos uti1i

~ados e comportamentais dos seus elementos componentes. Fixa

àinda a Portaria que, sempre que possivel, deverã ser des1~

cado para a erea um linguista, para iniciar o estudo e a c1as

sificação da lingua do grupo recer.1-contactado.Vou deixar nas

mãos do Presidente cópia desta Portaria. Porem, da opinião

de Margaret Mead, são tambem elementos brasileiros que dedi

caram suas vidas aos índios.

O velho sertanista Francisco Meirelles --hoje

falecido -- afirmava:

"O indio e um ser humano como nós, sujeito,pc.!:

t~nto, às emoções e desejos. Em todos os primeiros contatos

pacíficos, o 1ndio solicita, invüriavelflente, atraves dos

discursos que nesta ocasião costuma proferir, que os trans

formemos em gente como nós somos gente."

Ainda o mesmo sertanista afirmou:

"Minha experiência de 35 anos de trabalho in

digenlsta me autoriza a dizer que a solução do problema do

indlo não esti no seu confinamento, nem na resistência de

seus defensores ao desenvolvimento do pais. Ao contrerio, a

solução estã na integração ao processo de desenvolvimento.E~

tradas rasgarão as terras virgens do Brasil e novas frentes

de colonização promoverão a ocupação efetiva e a integração

seráde "zoolõgicos". O exotiSMO do t~rista tambem nio

t evidente que não se pode forçar a troca de

padrões culturais. nas, desde o 19 contato essa troca e rea-

sões de terras, mas acho que, na nossa erea, não e um probl~

ma maior, pois não'se trata de criação de reserva, mas de de
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Graças ã vacinação preventiva, são raras as •

as

(FSESP) --

com atuação geral e~ todas as ãreas indigenas;

de Tuberculose --'com o controle tuberculTneo em todas

áreas;

- Ministerio da SaGde/Ministerio do IRterior/FUNAI - visando

à atuação do Ministerio da SaGde em todas as áreas indTgenas

- Unidade de Atendimento Especial do Departamento Nacional

- FUNRURAL - para o fornecimento de equipamento para as

- Fundação de Serviço Especial de SaGde pGb1ica

- Escola Paulista de Medicina -- co~ ~tuaçio particular, há

vãrios anos, no Parque Indígena do Xingu;

- Superintendincia de Campanhas d- SaGde pGblica (SUCAM)--

com atuação em vacinação, saneamento e cursos de formação e

atualização de pessoal paramedicos;

- Divisão Nacional do ~incer - em pesquisa e tratamento do

cincer;

fermarias dos Postos IndTgenas; ônibus de saude (6), gerad~

res, ambulincias, aposentadoria etc.

- Central de Medicamentos (CEflE) -- fornecendo todos os medi

camentos de sua linha de produção à FUNAI e Missões Re1igi~

sas.

O esforço de saGde foi deslocado para a Am~

zônia Legal. Passarei às mãos do Presidente desta Comissão

para não cansar demais o auditõrio -- toda a relação dos con

vinios que tem a FUNAI no campo da SaGde e o atendimento que

tem atraves do FUNRURAL, hospitais, casas de saGde que ati~

gem p nGmero de 173 atendimentos de hospitalização em todQ

o Brasil, dando assistência ao Tndio.

Atraves dà FUnRURAL, garantimos ao Tndio ho~

pitalização e atendimento a~b'ulatoria1 em 173 hospitais e C~

sas de SaGde em todo o paTs. Nos dias de hoje temos 1.000 ín

dios, em nGmero redondo, jã incapacitados para o trabalho, ~

posentados pela FUNRURAL.

A CEIIE nesta administração tem prestado va1i~

sa colaboração, contribuindo sobremaneira para a manutencão

do estado sanitãrio das populações indTgenas. Sua contribui

ção foi:que no pa~

decorrência

pidemias -- particularmente de gripe e sarampo

acesso ãs mesmas, impõe cuidados especiais na articulação

das equipes medlcas, dos transportes adequados,dos equipa"le~

tos utilizados, de um sistema de telecomunicações eficiente

e, finalmente, de uma rede de evacuação e hospitalização, ca

ppzes de funcionªr com presteza e eficiência em qualquer si

tuação.

marcação. Temos conflito com fazendeiros. Precisamos dar di

reftos aos Tndios, pois todos têm os direitos humanos."

Hoje a ãrea de flerure estã tranqtlil ia, dema!

cada e em franca ascensão, em face do convenio entre a FUNAI

e a Missão Salesiana de Mato Grosso, visando ao desenvolvi

mento do grupo indtgena, num esforço conjunto FUMAI-Missão.

Com isso, estamos atendendo aos anseios do indio, dando-lhe

condições para uma futura emancipação.

O cumprimento dos dispositivos legals con re

lação ao {ndlo constitui a filosofia da atuação da FUMAI, em

todos os campos. Graças a essa atuação. acredito que a Sltu~

ção do indio nos dias de hoje ebem superior ã do passado.

Feita essa introdução, vejamos, em largos tra

ços. a atuação da FUnAI nos vãrios campos de atividades.

ATIVIDADE Qi SAUDE

A conservação da higidez dos indios const,tui

imposição indispensãvel para permitir a sua sourevivencia,não

só com relação às molestias dos não-Tndios -- para as quais

não dispõem de defesas orgânicas -- como tambem com relação

~s mudanças culturais inevitáveis surgidas em

desses contatos.

A grande dispersão das comunidades indTgenas

no território nacional, aliada às naturais dificu1dàdes de

t de se notar que essas dificuldades crescem

à medida que se caminha do Sul para o norte e de Leste para

Oeste do nosso vasto território, atingindo, por assim dizer,

o seu clTmax na A~azõnia Ocidental e nas regiões limTtrúfes

setentrionais.

sado dizimavam grandes parcelas das populações indigenas. E~

sas, quando ocorrem, normalmente en grupos indTgenas isola

dos ou em contato intermitente, são objeto de ~tuação inedi~

ta do órgão, mobilizando todos os recursoi necessãrios.

- Em 1974: 370.000 unidades de medicampnt05, representando

35 tono e 81.000 doses de vacinas;

- E~ 1975: 430.000 unidades de medicamentos, _representando

42 tono e 34.000 doses de vacinas;

Os Senhores ouviram o depoimento do ExmQ Sr.

Ministro da SaGde, que, com dupla autoridade de Ministro e

- Em 1976: 432.000 unidades de ~edicamentos.

19 tono e 54.200 doses de vacinas.

representando

cada uma delas constituTda por: 1 mêdico, 1 odontõlogo, 1 e~

fermeiro e 1 laboratirista. Alem delas, a FUnAI conta com o

de conhecedor profundo da ãrea Amazônica, apresentou a esta

CPI o que o Ministerio vem fazendo em benefTcio do Tndio.

Assim sendo, vou apresentar dados comp1ement~

res, com ênfase em aspectos mais importantes dessa atividade.

Para propiciar aos Tndios um bom atendimento

SaGde,de SaGde, a FUNAI dispõe de 17 Equipes Volantes de

apoio de outros õrgãos, mediante convênio, alcançando o

de 19 jã firmados, entre os quais destacamos:

nQ

o controle tuberculíneo. realizado pela UAE/

DNT, tem apresentado um resultado altamente positivo. Ate

1975 foram vacinados com BCG 63.747 Tndios; em 1976. 44.083

e em 1977, o programa previ a vacinação de 57.000. Nesse co~

bate ã tuberculose deve ser ressaltada a atuação da Missão

Caiuã, em Dourados.

Alem das enfermarias dos Postos IndTgenas, a

FUNAI dispõe de uma Chãcara-Ambulatõrio em Cuiabã e do Hospl

tal do Indio na Ilha do 8ananal.
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Fruto do conv5nio firmado com o Ministerio da

Saúde, pelo mesmo foi criada a Comissão Especial de Assuntos

de Saúde das Comunidades Indígenas (CEASCI). Essa comissão,

presidida pelo Diretor da Escola Paulista de lledicina, estã

trabalhando em íntima ligação com a FURAI e o Ministerio da

Saúde, apresentando a ambos excelentes sugestões para melh~

rar o atendimento de SaGde.

Vou deixar com a Presidência da Comissão uma

síntese diagnôstic~ da situação atual do índio, apresentada

por essa comissão, assim como sugestões apresentadas pela

mesma, para u~ melhor equacionamento do problema da saúde.

Trata-se de um documento interessante, que mostra a co1abor~

ção do Mlnlsterio da Saúde com a FUNAI.

O esforço de saúde foi deslocado para a Amaz~

nia Legal, área onde se concentram índios ainda conslderados

como '1isolados".

Ai contanos, não sõ com a intra-estrutura da

Pre1azla do Rio Negro, como com o apoio da FAB, do Hospltal

de Molestias Tropicais, do Instituto Evandro Chagas e das S~

cretarias de Saúde do Amazonas e de Roraina.

vou deixar tambem com o Presidente desta Co

missão um longo documento, todo o plano de saúde, toda uma

programacão de imunização de vacinações, visando ã Amazõnia

Legal.

Ainda no corrente ano, fruto Qe atuação da

CEASCI, a UAE/DNT constituirã um grupamento misto, atuando

em ãreas indígenas não sã no combate ã tuberculose, mas dis

pondo de elementos para realizar vacinações preventivas e

elementos especializados em hanseniase. Hã previsão de ser

a primeira atuação desse grupamento desencadeada em outubro

na irea dos índios Marubo, Maioruna ~ Canamari, localizados

na parte Ocidental da Amazônia: rios Javari, Itúi, Curuçi e

Itacoai. Em 1978, essa equipé fari o esforço nas ireas dos ín

dios Yanoama.

Acredito que, no Campo da Saúde, o índio esti

sendo bem atendi~o, em algumas ireas melhor do que o cab~

c10 civilizado. Haja vista a aplicação de f1uor dentirio 'nas

crianças ind13s do Parque do Xingu.

Tenho outros dados de saúde, inclusive o tra-

balho da SueMI no combate ã febre 'anarela nas ãreas in<l'ge

nas, nos virios Estados, as atividades das equipes volantes

de saúae da FUNAI, os cursos de atendentes de enfermagem.

Deixo aqui tambêm, com o nosso Presidente, es

se trabalho cono subsidio do CEASCI, para que a FUNAI possa

melhorar alnda nalS a sua infra-estrutura de saúde, inteir~

mente voltada para o lndlo.

ATIVIDADE ~ EDUCAÇ~O

r indiscutível que som~nte a lenta, adequ~da

e progressiva ação educatlva, possibi1ltando-1he o conheci

mento de novos valores culturais~ a adaotação a certas condi

ções de vida -- sem o que seriam inexeqO,veis ã sobrevivên-

eia e o desenvolvinento no ambiente tecnológico da denon;n~

da sociedade civilizada propiciarã ao índio, egresso de

mundo cultural diverso, condições para a sua sobrevivência e

desenvolvimento.

Portanto, constitui a Educação fator primo~

dia1 mais eficiente para a integração das comunidades indíg~

nas na sociedade naclona1, finalidade a que se propõe a poli

tica indigenista brasileira.

Por isso, o aspecto educacional e uma das pr~

ocupações da FUNAI. Apropriado ao estãgio cultural de cada

comunidade indígena, busca o Plano Educacional ministrar o

ensino primário bi1ingUe, previsto no art. 49 do Estatuto do

Indio.

H~ necessidade ae ser ressaltado o constante

do art. 5D do mesmo Estatuto, que diz:

"A educação do índio serã orientada para a integração na c~

munhão nacional mediante processo de gradativa compreensão

dos problemas gerais e valores da sociedaoe n~cional, bem·

como do aoroveltàmento das suas aptidões individuais." Tal

disposição influi no processo a s~r aplicado no ensino bili~

gUe.

Na atividade de Educação, a FUNAI dispõe ta~

bem de ampla cooperação. O Ministerio da Educação e Cultura,

atraves da Fundação Nacional do llateria1 Escolar -- FENArlE e

Campanha Nacional de Alimentação Escolar -- CNAE, atende ãs

necessidades das escolas da FUNAI em material escolar e me-

Tambem as erefeituras de virias cidades vêm

cooperando, construindo escolas e contratando professoras, ~

liviando, desse modo, a FUNAI.

Sendo obrigação da FUNAI a alfabetização e o

ensino primirio, nem por isso ela esti deixando de atender

aos reclamos de indios, que, terminando o primirio, desejam

prosseguir nos estudos ate o 2Q cjc10 e mesmo universitirio.

Para esses, a FUNAI estã concedendo bolsas de estudos, cujo

número desejamos aumentar em ligação que estamos realizando

com o MEC. No corrente, ano, concedemos 225 bolsas no valor

de Cr$ 4~9.45D,DD.

A FUNAI dispõe de:

- 76 escolas, com 190 salas de aula

população escolar: 10.B82

m~nitores formados no período 1974/76: 62

- monitores em curso em 1977: 58

- professoras existentes: 103

A FUIIAI realizou 7 cursos de Formação de Te,!;;

nicos de Indigenisno, em convênio com a Universidade de Br~

sílla, no per,oao ae 1970/1975, tendo formado 218 tecnicos.

Em 1976 e 1977 o curso não funcionou, por motivos que adian

te explical'ei.

Tambem realizou 8 cursos de Formação de Ate~

dente' de Enfermagem, no período de 1970/74, tendo formado

170 Atendentes. Em 1975 e 1976, o curso não funcionou, por

motivos que adiante veremos.
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Em 1975.e 1976, realizamos cursos de atuallz!!.

ção de Atendentes de Enfermagem, COfTI UfTI total de 67 partici

pantes. Em 1977, estamos realizando o mesmo curso com 75 pa~

ticipantes.

Em 1975~ foi realizado o Curso de Formação de

Monitores de Saude (indios); com 43 participantes.

Acreditamos que o processo educativo do indio,

deve acompanhar o processo de desenvolvimento econômico, dan

do condiçôes ao mesmo para se integrar ã comunhão nacional

em igualdade de condições com a sociedade envolvente. E, p!!.

ra isso, teremos que aprimorar o ensino,em todos os níveis,

seja a cargo da FUNAI ou das Missões Religiosas, contando ou

não com a cooperação dos municipios e outras entidades.

Toda a orientação tecnica e emanada da Div!

sio de Educação da FUNAI. Em cada Delegacia Regional temos

uma Coordenadora de Enslno, a quem compete a orientação ped!

gõgica na área da-Delegação (POStOS Indigenas), aos Auxili!!.

res de Ensino e Monitores Bilingues e contatos com os órgãos

estaduais.

za na área e com base neste levantamento ai ê que ê procedi

da a de1imltação da área necessária para o indio, para perm!

tir a sua futura demarcação. Vou deixar com o Presidente da

CPI o decreto que fixou a demarcação administrativa e as duas

portarias que disciplinam a delimitação de uma área indigena.

No periodo de 1974/1977, a FUIIAI demarcou 37

areas, r~presentando 7.572.372 ha e 8.493,10 km de perimetro

tendo o Governo Federal aplicado Cr$ 43.700.000,00, assim

discriminados:

- 1974 - 2 áreas - 1.334.304 ha - 998,10 km perimetro - Cr$

627.336,00;

- 1975 - 9 áreas - 2.233.030 ha - 2.790 km perimetro - Cr$

13.900.000,00-;

- 1976 - 11 áreas - 1.438.634 ha - 2.092 km perinetro - Cr$

10.000.000,00;

- 1977 - 15 áreas - 2.566.404 ha - 2.613 km perimetro - Cr$

17.000.000,00.

Ainda no corrente ano, alem das 15 ãreas, ir~

mos iniciar a demarcação do Parque do Xingu. O Padre Iasl, em

"habitat" em 1.500.

Ainda no corrente ano, com recursos sup1eme~

tares fornecidos pelo Ministerio do Interior, 'estamos de1im!

tando as ãreas indigenas do Território de Roraima, região a1

rior estã-se empenhando para conseguir maior dotação, a fim

de permitir que a FUNAI ultime a demarcação das áreas de que

trata o art. 65 do Estatuto do rndio e, alem disso, delimi

tar novas áreas para futuras demarcações.

Nessa delimitação deve ser aplicado o dispe,!

to no art. 25 do Estatuto do Indio, isto e, deve ser de11n~

tada uma área que atenda i situação atual do índio e não, c~

mo alguns deseJam, recuperar para o mesmo o que era o seu

seu depóimento, criticou a FUNAI por ainda não haver demarc~

do o Parque. r prêciso considerar que o mesmo tem uma área

de 2.160.000 ha, com 1.350 hm de perimetro, aproximadamente.

~ssa demarcação custará da ordem de CrS16.000.000,00, ma10r

que as dotaç5es de anos anterlores da FUNAI e superior a de!

te ano, que foi de Cr$ 12.000.000,00. r uma questão de opç~o

demarcar o parque, sem áreas de atrito no momento ou denar

cal' 15 ãreas que têm atritos? Escolhemos a segunda opçao. A

demarcação sõ agora, sem prejudicar áreas mais prioritárias,

estã sendo posslvel, graças ao Exm9 Sr. Ministro do Interior,

que conseguiu verbas supiementares para esse flm, e que, no

dia de ontem, assinou un Convênio com a FUIIAI repas~ando ao

órgão os recursos necessárl0s para realizar a demarcação do

Parque, que vai começar ainda agora, no mes de novembro.

Inte-Para o ano de 1978, o Sr. Ministro do

TERRAS

A atividade de demarcação de terras e altame~

te prioritária para a FUnAI.

Ao depor na CPI do Sistema Fundiário, tive a

pportunld~de de aflrmar que a demarcação físlca de uma área,

representa tranqUilidade para a comunidade indigena que ali

se localiza, pois repres~nta segurança, vez que a garan~la

da terra e indispensável para a sua sobrevivência e futuro

desenvolvimento.

comunidade; cefTIiterio e áreas de utilização para fins rel1-

cia da FUIIAI, constante das Porta;i as n9s. 380, de 26 de j.':!.

lho de 1976, e 385, de 23 de agosto de 1976. Só para esclar~

Para demarcar uma área indígena, a FUNAI cum

pre o determlnado no Decreto n9 76 999, de 8 de janelro de

1976, que dispõe sobre o processo administrativo de demarc~

ção das terras lndigenas. Cumprindo esse decreto, a FUNAI Já

criou 24 subgrupos de trabalho para realizar os levantamen

tos necessários ã delimitação das áreas a serem demarcadas.

Essa delimitação obedece a criterios fixados pela Presidê~

cer a V.Exas., a mecânica fixada na portaria determina que

para delimitação das âreas indigenas visando ã sua demarca

ção, sejam levantados e plotados na carta os seguintes dados:

localização da sede do posto; aldeias indigenas ou malocas

com a sua localização; a população indigena, por aldeia;área

ou irca$ de roças, especificando a atividade econEmica dese~

volvida; área, ou áreas de caça; área uU áreas de pesca;área

ou áreas de colh~itas; área ou áreas de pecuâria, quando ho.':!.

ver; ãreas lnaproveitãveis para as atividades econômicas da

910S0S; levantamento dos prob1efTIas eXlstentes na área, se tamente prioritária, em face dos problemas existentes, o que

existen posselros, invasores, fazendeiros, esses ultlmos,cofTI

1evantafTIento oa situação oe propriedade; a área ocupada por

cada um e atividade econômica que realiza. Então, ê um leva~

tamento conpleto da ~ituação do indio, o que ê que ele real!

permitirã a sua demarcação em }978. Estamos, no momento, e~

pregando 4 subgrupos de trabalho naquela área.

Ainda no aspecto de Terras, o Padre Iasi em

seu depoimento considerou "um crime todo especial l que deve
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ria ~er apurado com todo o rigor, o relacionado com o forne-

cimento de Certid~es Negativas." Acredito que houve general!

zação nessa afirmativa, que atinge, inclusive, esta adminis-

tração.

te legal, de acordo com o art. 45, § 29, da Lei n9 6001/73 

Estatuto do Indio. Não se trata de simples autorização. Qua~

do a FUNAI verifica que, pelo grau de aculturação da comuni

dade, a pesquisa mineral não trari qualquer preju1zo i mesma

Em face das mesmas, torna-se imperioso escla-

recer a esta CPI o mecanismo que a FUNAI vem adotando para a

concessão de uma Certidão Negativa. Para isso é obedecida a

seguinte seqUéncia:

1) - Requerimento do interessado acompanhado de mapa cadaE.

é expedlda autorização para a pesquisa, mas impondo-se res

triç~es vlsando nio perturbar a vida normal do grupo indíg~

na. No caso, par ey.e~plc? do Grupo Badin t foi citado ~a CP!)

efetivamente houve u~a autorização de pesquisa para a Empr~

sa Itapiranga, cujo processo foi encaminhado i FUNAI pelo

co ns ta

tral da irea do seu interesse, plotada com base em coordena

das geogrãficas. Entrando o requerimento, o mesmo é encamin~

do ao Departamento Geral do Patrin~nio Indlgena e, com base

no mapa, verifica-se se a ãrea coincide com alguma ãrea indI

gena existente.

2) - Se coincidlr, é proposto ser negada a concessão da ce~

ti dão;

3) - Se não coincidir, o processo é encaminhado ao Departa 

mento Geral de Planejamento Comunitirio para que o mesmo op!

ne se a irea é habitat ind1gena ou se é de perambulação de

Departamento Nacional de Pesquisa flineral, para pronunciane~

Uo. Não hã nada de irregular neste procedimento. Uma vez que

o grau de aculturação do 1ndio permita, qualquer empresa p~

de pesquisar minério em irea ind1gena. Irregularidade have 

ria se não fosse previsto em lei. Não temos conheclmente do

lugar denominado "Chega Tudo", citado. O mesmo não

d~s mapas da região que dispomos.

Como exemplo de imposição, visando não sô ã

preservação do grupo ind1gena, como também para que a comun!

dade aufira alguma vantagem com essa pesquisa, cito a autor!

indios;

locari para a ãrea, a expensas do interessado, para veriflc~

mineral

5)

- Se positivo. também é proposta a neg~tiva da certidão;

Em caso de dúvida, é constitu1do um Subgrupo que se deE.

zação dada i firma t1INERASUL, que realiza pesquisa

na ãrea dos Xicrin, no posto indigena Cateté (PA).

A autorização, imp~e i firma:

- não utilização de outra via de acesso que não a fixada p~

ção Ilin-loco ll
; la FUr/AI;

Como os Senhores vem, existe um mecanismo com

qual e acompanhada obrigatoriamente por um mapa, que e rubri

cado pelo Presidente da FUNAI;

7) - Tanto concedendo ou negando, a assinatura dos expedie~

tes é privativa do Presidente da FUNAI.

prejudicar

6) - Sõ com essa certeza e expedida a Certidão Negativa,

segurança na concessão da certidão. visando não

a - que não seja levada maquinaria pesada;

- a realização de qualquer teste ou anãlise qUlmica ser rea

lizada fora da ãrea, evitando a poluição das ãguas;

- não realizar desmatamento na ãrea;

- o pessoal da firma fica proibido de se afastar dos limites

abrangi dos pel a· auto!:,) zação;

não interferência na vida. tribal;

qualquer comunidade indigena. t uma atividade feita is cla

ras, sem subterfúgios, inclusive tendo todos os atos a publ!

cação ostenslVd no Boletim Administrativo da FUNAI.

Passo às mãos do nosso Presidende um boletim

em que constam publicadas as certidões negativas.

- vaci.nação;
- indenização por eventuais danos causados e pagamento· pela

ocupação do terreno.
Tenho aqui uma cópia dessa autorização. Tiv~

mos o cuidado de designar um elemento altamente capacitado

para fiscalizar o cuwprimento dessas imposições e aplicar na

Mesmo assim, em sã consciência. eu não posso cüffiunicü~( os rec~rsús auferidos ~or esta o~upaçã0. Essa ~e~

corresponde i realidade. nais cedo ou mais tarde esse erro

doloso sera descoberto e a FUnAI procedera i anulação da céL

tidão fornecida. Quer dizer, não são casos que podem ocorrer

afirmar que UMa Certidão Negativa fornecida pela FUtlAI corre~

ponda ã realidade. A oàse de apreciação e.o mapa cadastral cm

a plotação da ãrea fornecida pelo interessado~. Se essa pl~

tação foi errada, serã dada a Certidão Negativa para uma !

rea e na realidade a sua localização é outra, podendo, incl~

sive, não havendo b~nfeitorias, se localizar dentro de ãrea

ind1gena. Juridicamente, a certidão esta perfeita, mas não

ciado.

soa é a Antro~õloga Luz Vidal, da Universidade de São Paulo.

Desejo ainda esclarecer que a EllASA não tem

qualquer

Quanto i demarcação da ãrea do PI Porquinhos,

informo i essa comissão que não houve qualquer protecion15Mo

na delimttação dã area. Essa delimitação foi feita por um GT

integrado pela FUflAI, RADAr! e IBÍlF que observou as reais n~

cessidádes dos 1ndios daquela região.

qualquer certidão emitida pela FunAI, nem existe

convenio entre os dois órgãos, o que seria inadmiss1vel se o

objetivo do meSMo fosse o afastamento dos 1ndios, como denu~

ireacom faLilidade, porque procura-se sempre checar se a

plotada estã corresporldendo realmente ao t1tulo que eles, is

vezes, anexam junto à documentação.

No caso de pesquisa mineral, nio existe Certl

dão Negativa e, sim, autorização para pesquisa, perfeitare~

Ainda no que se refere a terras, informo não

existir qualquer autorização para prospecção ou lavra em

area ind1gena, que permitisse a aplicação do art. 45 do Est!

tuto do indio. Sõ pesquisa. por enquanto.
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50.

Cabe ã FUNAl, por disposição legal, gerir o

patrimônio indígena, com o sentido de conservá-lo, ampliá-lo

e valorizá-lo.

informar a esta CPI que, aos poucos, estamos resolvendo os

problemas existentes, do presente e do passado. O ultimo a

ser resolvido foi o do grupo indlgena Pdreci, de Mato Gros-

Não abordei aqui os problemas de terra exis

tentes nas áreas indígenas, pois tratei exaustivamente do as

sunto na CPI do Sistema Fundiário. Nesse aspecto, interessa

4) - Serraria de Guarapuava

Produção prevista: 1.540 duzias

Realizadas: 1.361 duzias

Media mensal: 227 duzias

5) - Serraria de~

Produção prevista: 296 duzias

Realizada: 248 dúzias

Media mensal': 41 dúzias.

Dos dados acima, verifica-se que as denuncias

formuladas de devastação florestal por parte da FUNAI, cita~

do que somente a serraria de Xapecõ produzia 3.000 dúzias de

tábuas por mês, não tem o menor fundamento, pois a maior pr~

duçáo atingiu a media de 1.020 dúzias/mês, exatamente em Xa

pecô.

Media mensal: 233 duzias

patrimônioDiz a lei que constituem bens do

- as terras pertencentes ao domínio dos gru-

- o usufruto exclusivo das riquezas naturai~.

pos tribais;

i ndigena:

Com vistas a uma valorização das riquezas nat~

rais das terras indíqenas, já há alguns anos, foram elabor~

dos e implantados projetos econõmicos no Sul do País.

A FUNAI tem sido duramente criticada por e~

ses projetos, onde os criticas procuram apresentar aos olhos

do publico a existência de uma exploração desenfreada do p~

trimônio indígena no Sul do País. r o momento, nesta CPI, de

mostrar em que consiste, na realidade, essa pseudo-explora 

ção e espoliação do índio. No Sul do País, nos estados de

São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a FU

NAI tem 24 Postos Indígenas. Dos 23 Postos, a FunAl sõ tem

projetos econômicos em seis (6); em 18, não tem qualquer pr~

jeto econômico. Os seis se localizam:

- Xapecõ - Santa Catarina - Projeto Serraria

- HangueirintTa - Parana- Projeto Serraria

- Palmas - Paraná - Projeto Serraria

- Guarapuava - Paraná - Projeto Serraria

- Guarita - Rio Granae do Sul - Projetos Se~

raria e Soja

- Nonoai - Rio Grande do Sul - Projeto Soja

nos ou~ros Postos não existam projetos aconô

micos do DGPI e sim projetos de desenvolvimento comunitário,

do prôprio indio.

Vejamos, inicialmente, uma das partes ma's!

Jamaisuma serraria atingiu a media de 3.000 dú

zias.

Tambem outro argumento deve ser apresentado

a fim de destruir essa imagem de de1apidação florestal. Por

sol icitação da FUrlAI, foi criado um GT FUflAI/IBDF, o qual t~

Ve a incumbencia de promover estudos e apresentar conclusões

sobre o regime de funcionamento das serrarias da FUNAI.

Esses estudos indicaram:

áreas a serem preservadas;

- aproveitamento de nadeira desvita1izada;

coleta de sementes de araucária;

manutenção de exemplares de erva-mate como

ãrvores porta-sementes;

- manutenção de uma a9ricu1tura racional.

E, essas recomendações estão sendo observadas

pela FUNAI.

Paralelamente ã exploração da madeira desvit~

lizada, a FUNAI está promovendo o reflorestamento, com Ara~

cãria Angustifõlia, em 80 ha, com 200.000 mudas em cada área.

Qual o benefício que o lndio aufere?

1Q). - Ser util i zado como mão-de-obra, dentro

do preconizado nos arts. 52 e 53, do Estatuto do Indio.

Nas 5 serrarias, a FUNAI emprega 81 índios d~

vidamente capacitados.

tacadas, a de Serraria, o comportamento da produção das

rarias no lQ samestre de 1977:
•

1) - Serraria de Xapecõ

Produ~ão prevista: S.600 duzias

Realizada: 6.133 duzias

Media mensal: 1.022 duzias

2Q) - Aplicação de recursos auferidos,de acor

do com o art. 43 do Estatuto do Indio, em benefíclo das comu

nidades indlgenas.

Assim, da produção das serrarias, foram apli

cadas madeiras:

2) - Serraria de :Iangueirinha

Produção prevista: 5.600 duzias

Realizada: 2.626 duzias

Media mensal: 437 duzias

3) - Serraria de Palmas

Produçáo prevista: 1.540 duzias

Realizada: 1.402 duzias

1) - Pela Serrarla de Xapecõ

- Para construção e reparação de casas dos í~dios: 533

duzias

- Para a construção de cercas, visando proteger as r~

ças dos índios: 50 duzias

- Para a éonstrução do Centro de Capacitação Profissio

nal do índio, em Guarlta: 310 duzias.
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2) - Pela Serraria de Pal~as

- Para construção de casas para indios: 327 dúzias

- Para auxiliar a construção da escola do posto indig~

na em Inhacorã: 8 dúzias.

3) - Pela Serraria de Guarapuava

- Para recuperação de casas dos indios: 10 dúzias.

4) - Pela Serraria de Guarita

- Para a construção da Enfermaria e Oepósito de Produ

ção dos indioi: 41 dúzias

- Para a construção do Centro de Capacitação Profissio

nal do Indio, em Guarita: 77 dúzias.

Toda essa madeira fornecida. que deixou de ser

vendida. representou um investimento de Cr$ 1~553.686,69 e

beneficios direto e indireto para o indio.

Quanto ã sOJa, a FUNAI somente tem 2 projetos:

~m em NONOAI, com 400 ha e outro em GUARITA, com 360 ha. Ac!

bamos com os projetos de trigo, os quals só existem os do PT2
prio indio, com orientação da FUNAI.

Nesses projetos de soja, a FUNAI tambem empr~

ga mão-de-obra indigena capacitada, em carãter permanente,

dispondo de: 4 indios em Guarita e 5 em Nonoai. Em determin!

das fases do projeto (plantio e colheira) todo o esforço de

mão-de-obra e lndigena.

No momento, a FUNAI tem estocadas 18.297 s~

cas de soja. aguardando reação do mercado que, quando vpnrl;

das, reforçarão o PRODEC.

Alem desses projetos de Serraria e Soja a FU

para sustentação do projeto de bovinocultura e Cr$848.316,Ol

aplicados em beneficio de conunidades indigenas, nas qua1s

se inclui a própria comunidade Kadweu.

Entretanto, os Senhores poderio dizer: isso e

.uito pouco~ E perguntarão: e o resultado liquido da venda

da ~adeira e da comercialização da soja?

Inicialmente, vejamos o que diz o art. 43 do

Estatuto do Indio.

"Art. 43 - A renda indigena e a resultante da

aplicação dos bens e utilidades integrantes do Patrimônio I~

digena, sob a responsabilidade do õrgão de assistêncía ao In

dio. § 19 - A renda indigena serã preferencialmente reaplic!

da em atividades rentãveis ou utilizada em programa de as

sistencia ao indio. § 29 - A reaplicação prevista no paragr~

fo anterior rever~erã principalMente em beneficio da comuni

dade que produziu os primeiros resultados econõmicos."

~nalis!ndo-se esse artigo, verifica-se que:

1) - a renda indigena podera ser reaplicada em projetos eco

nômicos, no sentido de ~aloriza-lo;

2) - poderã ser reaplicada em outra atlvidade;

3) - não e obrlgatôria a reapllcação lntegral na comunidade

integral na comunidade que geriu o bem.

Para disciplinar a aplicação da Renda Ind'g~

na, a FUnAI criou o PROOEC -- Programa para Financiamento do

Desenvolvinento de Conunidades.

O PRODEC visou a dotar o órgão de um instru-

mento de captâção de recursos, via exploração do Patrimônlo

projetos, constitui Renda Indigena: o arrendamento de past~

NAI tem"3 projetos de bovinocultura:

- No Posto Indigena Bodoquena - Mato Gorsso 

com 2.245 cabeças

- Na f~enda São Marcos, em Roraima -- com

mento, agora estamos esperando um resultado substancial, ch~

gar ao fim do ano com um valor de arrecadação de CrS .••

2.821.713,75, a um valor jã de taxa de arrendamento de Cr$

10,00 por hectare.
Do total arrecadado neste ano, ja aplicamos

3.630 cabeças.

O gado restante, que existia espalhado em vã

rios Postos Indigenas, ou foi entregue ao indio ou foi alie

nado para beneficiar o indio, deixando de constituir patri~~

nio indigena. Vou deixar documentos na CPI: o gado foi pass~

do para a comunidade indigena, e era da DGPI. Alem desses

uso da

pelo apiov~itamento dü5 naterias-prímas €MpreJadas ias

b) - por recursos provenientes da indenização (valor venal)

ãrea.

O PRODEC foi concebido a partir da necessid~

de de se disc1plinarem as aplicações dos recursos da renda

índigena, em função da utilização dos récursos naturais exi~

tentes nas reservas, nos projetos de exploração econõmica do

Patrimônio Indigena.

A medida tem como fundamento bãsico remunerar

proJetos/atividades do DSPI, existentes nas terras rec~

nhecidanente ocupadas pela comunidade;

a) - por recursos provenientes da indenização pelo

terra, em se. tratando de projetos agropecuãrios.

Então, a terra que e oc~pada por um Projeto econõmico e inde

nizada, ingressa logo no Projeto pelo valer do hectare da

a comunidade pelos fatores de produção que ela cede -- como

titular do Patrimônio lndigena às atividades econômicas de

senvolvidas pela FUnAI atraves do OGPI.

O programa constitui conta especifica· nos li

vros de controle contibll do DGPI, a qual e suprida:

Indigena, capaz de agilizar a implantação de projetos, obJ~

tivando o desenvolvimento econÔMico dos grupos indigenas em

adiantado estãgio de aculturação, jã em condições de assimi

larem, conscientemente, os mecanismos que regem as relações

sociais e econõmicas da nossa sociedade.

1977 ,

sendo Cr$ 469.428,97

Na Ilha do Bananal, no 19 semestre de

recursos no valor de CrS 1.317.74 d ,93

gens na Ilha do Bananal e na Bodoquena.

foram arrecadados Cr$ 54.512,10, aplicados como reforço de

dotação ao projeto de bovinocultura (manutenção do rebanho).

Em face dessa quantia irrisõria, que pouco representaria p~

ra o Projeto de desenvolvimento do indio Carajãs na Ilha do

Bananal, resolvemos aplicar outros recursos em beneficio do

indio, em projeto de desenvolvlmento no valor de Cr$

2.723.712,00. U~ Rndoqupna, com o auwento da taxa de arrenda
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500 ha.

7.445.371,69.

Ainda, a partir de junho de 1977, ate a pr~

sente data, o PRODEC aplicou recursos de Cr$ 510.000,00 em

~rojetos de desenvolvimento comunitãrio, o que eleva o total

Paralelamente, cumprindo determinação estatu

tãria de valorizar o patrimônio indígena, foram realizadas

inversões nos 3 projetos de bovinocultura,. com a aquisição

de mais de 1.000 cabeças de ~atrizes e reprodutores e em

programas de reflorestamento, com u~a ãrea total superior

264.336,16

21.000,00

3.158.831,16

Cr$

Cr$

Cr$

- PI Caarapõ (9a.DR) - Mato Grosso

- Faz. São Marcos (lOa.DR) - Roraima

T O TAL ....

vem sofrendo e, ãs vezes, o que e mais grave, as omissões em

relação a es~e mesmo índio.

Esta e uma das principais metas da atual adm!

nistração da FUNAI.

O conceito moderno de desenvolvi~ento comuni

tãrio envolve um complexo de estínulos coordenados, que d~

DESEnVOLVIMENTO CONUNIT~RIO

ves de outros ~epoimentos -- na parte referente ao arrenda

~ento na Bodoquena. Acho perfeita~ente justo esse interesse.

Entretanto, se o objetivo e apurar possível espoliação do í~

dia, seria justo que a CPI levantasse problema semelhante qaa

ocorre em irea de missão religiosa, onde o gado de sua pr~

priedade utiliza pastagens na ãrea do índio, fora da ãrea de

propriedade da missão, sem qualquer indenização ao índio por

essa utilização. E o índio, hoje mais consciente de seus di

reitos, estã reclamando esse fato.

Se queremos -- ainda dentro do tema explor~

ção do índio -- apurar onde a mes~a existe, por que não veri

ficar o preço que determinadas missões pagam ao índio pelo

seu artesando e o preço pelo qual o mesmo e vendido a civil!

zação? Por que não apurar por quanto e comprada pela missão

a produção do indio e por quanto lhe são vendidas as utilida

des de que ele necessita? Por que sõ encarar a FUNAI?

Senhores! A imparcialidade exige que se enc~

rem todos os ór9ãos que trabalham com o indio, procurando ve

rificar a sua atuação e as compulsões que o índio sofreu e

TeDho sentido o interesse desta CPI atra

Somando-se aos dadoS anteriores, temos um t~

tal de Cr$ 11.114.202,85, fruto da exploração do patrimõnio

indigena, revertidos para os indios.

Outro ponto que deve ser destacado e o ref~

rente ao dízimo da FUNAI. O dizimo da renda liquida anual do

Patrimônio Indígena constitui patrimô~io da FUNAI, de acordo

com a lei nQ 5.371 de 05 de dezembro de 1967 (Instituição da

FUNAI). Como tal, a mesma poderã ser aplicada em qualquer ~

tividade da Fundação. Entretanto, por escrúpulo, jamais ap)!

camos qualquer parcela em atividade administrativa. Todo o

recurso e aplicado em beneficio dos índios ou das comunida 

des indígenas.

Em 1976, foram aplicados Cr$ 263.094,00 do dI

zimo e em 1977, ate o presente, Cr$ 333.338,00. Essa aplic~

ção vai desde a satisfação de pequenas necessidades do índio,

ate a aquisição de tratores e reforços a projetos de desenvol

vimento comunitãrio.

Voltando ao caso especifico da Bodoquena, te

mos a informar a esta CPI que dispomos de uma reserva de re

cursos, decorrentes de arrendamento, de Cr$ 1.503.968,77 p~

ra serem aplicados na ãrea, de acordo com projeto em elabor~

ção.

ou

1í·

29 de j!!.

julho 761

Cr$ 4.262,00

Cr$ 5.694,00

Cr$ 48.000,00

Cr$ 60.550,00

Cr$ 40.000,00

Cr$ 684.651,60

Cr$ 262.003,94

Cr$ 416.400,00

Cr$ 100.000,00

Cr$ 12.000,00

Cr$ 25.000,00

Cr$ 204.806,46

Cr$1.010.124,OO

c) - por recursos provenientes da participação do lucro

qUldo (resultado financeiro liquido), dos projetos

atividades, no final de cada ciclo produtivo.

O programa foi criado pelo õrgão em

nho de 1976, e o m09imento financeiro, no período

junho 77, permitiu a canalização para o PROOEC de recursos

no valor de Cr$ 5.891.685,00, para aplicação em projetos de

desenvolvimento das comunidades indígenas, o que deve consti

tuir fato inedito em toda a existencia da FUNAI. Esses recu!

50S, somados a Cr$ 1.553.686,69 fornecidos, ~m madeira, dire

tamento às comunidades indígenas, nos dã o total de Cr$

- PI Coatã (la.OR) - Amazonas

- PI Barão de Antonina(4a.DR) - Paranã

- PI Apucarana(4a.DR) - Paranã

- PI Nonoai(4a.OR) - Rio Grande do Sul

PI Mangueirinha(4a.DR) - ~aranã

- FI Iblrama(4a.DR) - Santa Catarina

- PI ligeiro(4a.DR) - Rio Grande do Sul

- PI Ivaí (4a.DR) - Paranã

- PI Gomes Carneiro(5a.DR) - Nato Grosso

- PI Angino Torto(6a.DR) - Maranhão

- PI Kuluene(7a.DR) - Mato Grosso

- PI Dourados (9a.OR) - Mato Grosso

- FI Amambai (9a.OR) - Mat~ Grosso

Em virias ãreas onde existe madeirw desvital!

zada, e felto um levanta~ento; constltuída uma Comissão de A
lienação; consultdda a comunidade indígena sobre os seus an

seios e, em conseqUencia, feito um plano de aplicação desses

recursos. Todo o resultado da venda da madeira e aplicado

integralmente na ãrea de onde a mesma foi retirada. Por.que~

tões de escrúpulo, o controle da saída dessa madeira da ãrea

e entregue ao prõprio índio. As ãreas onde foram vendidas m~

deiras desvitalizadas são:

aplicado a Cr$ 7.955.371,69.

Se considerarmos que a FUNAI, para o ano de

1977, dispôs de CrS 8.000.000,00 dé recursos orçamentãrlOs

para desenvolvimento de comunldades indigenas, verifica - se

não ter fundamento as críticas feitas sobre espoliação do i~

dio e do seu patrimônio.

Mas não e sô co~ a participação no resultado

de projetos que o índio e beneficiado.
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participaç~o espontânea de todos os seus co~ponentes, faci1l

ta o surgimento de autênticas lideranças,capazes de fort~l~

cer cada vez mais os' liames psico-sociais da comunidade indI

gena, proporcionando-1~e a necessãria energia para competir,

em igualdade de condições, com a sociedade regional envo1ve~

te.

v'm s~r adequadamente provocados em qualquer comunidade em

adiantado grau de aculturação.

Os aspectos de saúde, educação, comunicação,

~ansporte, atividades soclais, agricolas e.pecuãrias, pequ~

nas indústrias rurais, seneamento bãsico, do incentivo e a-

perfeiçoamento do artesanato, sistema cooperativo têm de ser

estimulados com oportunidade e adequadamente, segundo os a~

seios e interesses da comunidade indigena, visando sempre e

especialmente à autopromoção do grupo e ao bem-estar indivi

dual e coletivo.

for removida.

Os projetos não são sofisticados. Numa primel

normal

Todos os projetos são acompanhados e avalia

dos, sendo int~oduzidas as alterações necessãrias. Acabamos

de ~ealizar uma avaliação em projetos no Sul do Pais, o que

permitiu, inclusive, ~ue sejam introduzidas a1õerações nesse

mente realiza, alem da implantaçãó de infra-estrutura comp1~

mentar, particularmente aquela que tem reflexo no estado sa

nitãrio. r o caso da ãgua, que, quando e poluida, ocasiona.~

rias doenças. Não adianta combater os efeitos se a causa não

ra fase, encaram somente a ampliação do que o indio

todo o direito de opinar. Essa e a orientação dada pela Pr~

sidência da FUNAI. Entretanto, a bem da verdade, devo dizer

que nem sempre essa orientação foi seguida, o que, inclusive,

criou problemas para o órgão, como no posto indigena Ibirama.

Tal fato acarretou, inclusive, a dtspensa de Delegado Regi~

nal e Chefes de Postos.

como desenvo1vi~ento harmõnico do grupo,

Isso soma os 28 milhões que e~tamos aplicando.

tes de recursos que. representam esses Cr$ 28.763.6~3,00.

Esses recursos estão assim distribuidos, por

fontes -- dados ate 11/10/77:

- Recursos Orçamentârios ••. CrS 8.625.426,00

28.763.693,00, quando temos 8 milhões para desenvolvimento c~

munitãrio. Passo às mãos do nobre Presidente desta CPI o r~

lacionamento de todos os projetos em andamento, com as fon-

conhecimentoprojeto, que passo à Comissão, para que tenha

de como e feita pela FUNAI a avaliação e o acompanhamento do

projeto.

Ainda no que se refere a projetos, estamos e~

carando tambem as ãreas indigenas assistidas por missões re

ligiosas. r o caso da Missão Salesiana de Mato Grosso, onde

existe um trabalho conjunto com a FUMAI, para o desenvolvi 

mento dos indios Borõro e Xavantes das reservas fferure, Sa~

gradouro e São Marcos. Recente~en~e, realizamos em Merure um

encontro, com, a participação dos missionãrios das três ãreas

da fUMAI e de lideres das aldeias. A parte principal da re~

nião foi a palavra do indio, que nos deu subsidios com rel~

ção aos projetos em implantação. r preciso sentir que,nessas

ãreas, não queremos assumir, nem alijar a missão religiosa.

Os diretores das três missões, em Sdas ãreas, sio os respon

sãveis pela execução do projeto. Isso carcteriza um comando

único, o que evita atritos e mal-entendidos.

O ultimo projeto com a parti~ipação FUNAI/I

~eja e o de Xapecô, cuja direção aeral foi atribuida ao Bi~

po de Xapecõ, D. JOSe Gomes, visando beneficiar a aldela Pi

Cr$de

9.543.316,00

6.401. 685 ,00

409.660,00

2.863.60G,QO

500.000,00

420.000,00Diocese de Xapecô .•.••

Recursos próprios e dI

zimo ••••••.••••.•••.••

- If IN •.••.....•.•.••.••••

PRODEC ........•....•.••••

- l B A .

- SUOECO •.••••••.....••.

Como jã disse, esta~os saindo do campo pura~

mente assistencial para o ca~po de projetos setoriais e gl~

bais de desenvolvimento.

Em 1977, estanos implantando 39 projetos, s~

toriais ou globais, com uma aplicação de recursos

Para 1978, alem dos recursos orçamentãrios,e~

PRODEC perMltlu a implan.ação de um maior numero de proJetos,

o que n~o seria possivel se contãssemos somente com recursos

orç?mentãrios.

participarãCom esses dados, pode-se verificar que o nhalzinho, do posto lndlgena Xapecô. A Diocese

do projeto com a imoortãncia de Cr$ 420.000,00.

A respeito de Xapecô, e oportuno citar o pr~

nunciamento do Deputado Francisco libardoni, do MDB/SC, p~

blicado no Diãrio do Congresso Nacional n9 113, de 29.09.77.

tão praticamente 9arantidos Cr$ 27.000.000,00 para Desenvol

vimento Comunitãrio, atraves do FAS -- Fundo de Assistencia

Social. Oflinisterio do Interior estã-se empenhando para co~

Diz O Deputado:

"Agora o Bispo de Xapecô, D. Jose Gomes, estã

desenvolvendo, em sua Diocese, um projeto pioneiro, junto ao

segui-los. Posto Indigena Xapecõ, localizado em Xanxerê, com vistas ã

desenvolvimento comunitãrio não são elaborados exclusivamen-

r necessãrio que se diga que os projetos de
organização de lavouras comunitãrias. Oeverã a Diocese fir

mar convênio com a FUNAI nesse sentido."

Transmite o Deputado Libardoni a palavra de O.te em gabinete, alheios ã comunidade ã qual se dirige. ~~o

precedidos de estudos antropológicos que dão embasamento oa

ra a sua elaboração. Alem disso, a comunidade e consultada

Jose Gomes:

"Era necessãrio partir para uma solução co~

sobre o que'a FUNAI pretende fazer em seu beneficio, tendo ereta: manter o lndio trabalhando em sua prõpria ãrea e ça-
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rantindo o sustento de sua famllia. O propõsito fundamental

dessa experiência ê o de despertar no indio a confiança em

si mesmo e dar-lhe condições de sobrevivência humana e digna.

No ano de 1977, a própria FUNAI fez seus projetos de lavo~

ras comunitãrias no Sul do Pais. r uma tentativa. Com todos

os percalços possiveis e imagináveis, a experiência teve r~

sultados positivos. Não e fãcil transformar "boias-frias",

d~ um-dia para outro, em homens redicados ã sua terra. O pr~

blema mais grave e que eles trabalham nas roças dos colonos

para ganhar a su~ diãria e com ela comprar o sustento de ca

da dia. Se o indio cuidar apenas de sua lavoura, não terá o

que comer no dia-a-dia, no primeiro ano. Existem na área 180

familias de intrusos e, se o INCRA pudesse acolhê-los em o~

tras glebas, os indios teriam, com um bom acompanhamento da
I

FUNAI e da Diocese, pbssipilidades de opter sua independen -

cia econõmica. Nãci seria isso integração nacional?"indaga D.

Jose Gomes •
•

Afirmou ainda D. Jose Gomes:

"Posso talvez discordar da linguagem um tanto

áspera do CIMI. Mas quem sofre em s~tuações penosas não pode

esperar que nos acertemos na linguagem para poder sobreviver.

A causa que nos uno -- FUNAI, CIMI e Diocese ~- e por demais

duma na e digna de todos os esforços para chegarmos a soluçÕ6

concretas".

Esse convênio com a Diocese de Xapecõ demon~

tra que, quando o interesse priMordial estã voltado exclusi

vamente para o indio, e possivel a realização de um trabalho

conjunto.

D projeto Xapeco contará com uma importãncia

nas. O Posto Indigena e a celu1a-mater da infra-estrutura da

-fUNAI. r chefiado por um técnico de Indigenismo e dispõe dos

element~s necessãrios para prestar atendimento aos indios nos

campos de Saúde, Educação e Desenvolvimento. Seu efetivo e
v'ariãve1, dependendo das atividades que desempenha, da pop.!!

lação indigena, de sua localização etc. Assim, te rã uma .ou

mais Professoras; 1 ou mais atendentes de enfermagem; moni

tor bilingUe; monitor de saúde; tecnico de agricultura; mot~

rista; motorista fluvial; trabalhador braçal e outros ele

mentos que se tornarem necessãrios.

Os Postos Indigenas constituem atualmente s~

ria preocupação por parte da FUNAI, em face dos claros exi~

tentes nos mesmos. Atualmente, para 173 postos indígenas, e~

tamos com os seg~intes claros:

41 Técnicos de Indigenismo

85 Atendentes de Enfermagem

112 Auxiliares de Ensino

39 Auxiliares Técnicos de Agricultu~

129 Monitores Bi1ingUes

146 Monitores de Saúde

63 Trabalhadores Braçais

Em toda a FUNAI, temos 1. 117 ~laros, o que

corresponde a 43,8% do efetivo previsto, enquanto que no DGO

temos 922 claros, correspondentes a 44,5% do previsto.

Em depoimentos prestados nesta CPI, foi res

saltada a ne~essidade do preenchimentó, em curto prazo, ~os

claros existentes. Essa recomendação não é necessãria, pois

a FUNAI ~ a maior interessada nesse recompletamento.Acontece

que, desde 1976, a FUMAI não tem condições de admitir qua1-

A infra-estrutura a~ual da FUNAI e a constan

te dos seus Estatutos (Decreto n9 68377/71) e do seu RegiMen

to Interno (Portaria n9 1.086/72).

E uma estrutura departamental, onde cada D~

partamento tem atribuições especificas. Porem, não pode ha

ver compartimento. estangues, havendo necessidade da e~istên

tia de entrosamento mútuo para que haja eficiência de desem

~_nho. Concordo ,em que houve uma época em que ~sse entrosa - ,
mento falhou em a1gurrs Departamentos, lnc1usive com atritàs.

tutal de Cr$ 1.831.906,00. dos quajs Cr$ 1.411.906,00

FUNAI (PRODEC) e Cr$ 420.000,00 da Diocese.

INFRA-E~TRUTURA DA FUNAI

da quer servidor, nem mesmu para preencher claros que vêm ocor-

rendo desde 1975. Para pagamento de pessoal, o Orçamento da

União prevê um teto especifico, teto esse que deve ser obseL

vado pelo õrgão. Paralelamente, devemos considerar o Decreto

n9 78.120, de 26.07.76, que disciplinou a admissão nos dif~

rentes õrgãos, inclusive as Fundações.

Diz o art. 19:

"O ingresso de pessoal civil, a qualquer tit~

10. para prestação de serviços em õrgãos da Administração Di

reta, entidades da Administração Indireta e FUNDAÇUES insti

tuídas em virtude de lei federal só poderá ocorrer, obedeci

dos os demais preceitos legais e regulamentares, nos seguin

tes casos:

Por esse decreto, verifica-se que a

cessitaria ter uma disponibilidade orçaMentária para

Isso exigiu a intervenção direta do Presidente da Funai, a

carretando o afastamento de dois DiretoreS. Hoje, isso não

mais ocorre.

O Departamento que e responsável pela prest~

ção de toda a assistência ao indio e pela implantação de pr~

jetos de desenvolvimento é o de Operações. A ele serão suboL

dinadas as Delegacias Regionais, 'num total de 12. As de1eg~

cias têm responsabilidade numa determina~a ãrea geográfica,

cabendo-lhes a execução direta de toda a assistência e a c~

ordenaç~o dos projetos a serem implantados na irea. Para a~

xiliar na execução dessas tarefas, existem os Postos Indige-

IV - nas FUNDAÇUES, total ou parcialmente Man

tidas pelo Poder Publico, na proporção de suas disponibi1id~

des orçamentijrtas, observado o disposto no § 19 do art. 39."

Diz o § 19 do art. 39:

"As FUNDAÇUES mantidas, total ou parcialmente,

com recursos do Tesouro Nacional fica~, igualmente, sujeitas

ã elaboração de seus programas para a admissão de novos ser

vidores, os quais não poderão resultar em elevação superior

a 3% da despesa anual.

FUNAI n~

poder
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admitir 3% do valor global da dotação de pessoal. Como, em

1976 e 1977, iniciamos os exercicios com deficit orçamentã

rio em pessoal, superior aos 3%, não pudemos prencher qual

quer claro,pois tal fato representaria infringir o Decreto

n\l 78.120/76.

Com isso não pudemos programar qualquer curso

de formação de Tecnico Indigenista ou de Atendente, pois não

interessaria formar o pessoal e não poder admitir.

Sabemos perfeitamente que, em muitos postos,t~

mos pessoal respondendo pelas respectivas chefias, sem hav~

rem sido capacitados para tal. Temos postos inclusive sendo

dirigidos por um trabalhador braçal, que não e, evidente~ente

um elemento capacitado para dirigir e orientar o indio.

Se aliarmos aos claros jã existentes o fato

de o empregado sob regime da CLT poder rescindir, a qualquer

tempo, o seu contrato de trabalho e QS dispensas que a Funai

realiza de empregados que não corres~ondem ao que deles se

espera, encontramos vãrios postos co~pletamente desguarneci

d~s, às vezes exclusivamente com u~ trabalhador braçal cui

dando do 'índio. Evidentemente, não e UM eler'lento preparado p!

ra esse trabalho. Mas não hã como contronar essa situação.

Agora, em fins de ano, com UMa sobra de recursos, fruto de

dispensas, pela primeira vez passamos a contar COM pequenas

disponibilidades, que per~itirão minorar um pouco as dificul

dades dos postos. Com esses recursos, estamos admitindo:

10 Atendentes de Enfermagem

10 Auxiliares de Ensino

O~ Auxiliares Técnicos de Agricultura

03 Iledicos

Acredito que o orçamento de 1978 permitirá ~

admitamós mais pessoal para posto indigena, ad~issão essa

prioritária sobre qualquer outro órgão da FUMAI.

Quanto ã estrutura geral da FUMAI, tambéM a~

~itimos que a mesma jã ~ão mais responde ãs necessidades de

atuação do órgão, ei< que estava voltada quase para presta

ção de assistência. Por isso, desde fins de 1976, prossegui~

do ate c presente momento, estamos estudando, em conjunto COM

a Secretaria de rlodernização Administrativa' do :1HITER, J1inis

teria do Interior, uma reformulação estrutural. !: um trab.!!.

lho que deve ser cuidadoso e meticuloso, que não pode ser

considerado de experiencia, pois essa reformulação irã exi

gir alterações nos Estatutos e no Regimento Interno da FUMAI.

A previsão e que a nova estrutura seja aprovada em flns do

corrente ano, para implantação em 1978.

Apesar de concordarmos que a estrutura da FQ

NAI deve ser alterada, nem por isso concordamos com a cadeia

funcional fixada por um depoente em seu depoimento,afirmando

.que um oroble.a do Chefe do Posto deveria, para ser soluci!

nado, percorrer: Delegacia Regional, Departamento-Geral de

Operações -- Divisões Regionais -- Junta de Planejamento e

Coordenação -- Procuradoria Juridlca -- Assessoria de Segu

rança e Informações -- Superintendência Administrativa - Pr~

sidente da FUflAI, lIinistro do Interior, Conselho de Segura~

ça r~acional e Presidênci . da República.

Efetivamente, foram citados órgãos previstos

nos Estatutos da FUtlAI. lIas isso não quer dizer que necess!

riamente integrem a cadeia funcional. Os problemas que os

postos indigenas não podem solucionar são levados ã consid~

ração da Delegacia Regional, que dispõe de autonomia para s~

lucionã-los. Caso o assunto fuja ã sua competencia, é subw~

tido ao DGO, que tem autonomia mais ampla. Em última instã~

eia, é submetido ã Presidência da FUMAI: Os assuntos que

êstatutariamente são da atribuição d~ FUMAI não são encan;

flhados ao MIMiER (l1inisterio do Interior) ou ao Conselho de

Segurança Nacional ou ã Presidência da República.

o depoente não tomou conhecimento de que, a~

tes mesmo da reformulação da estrutura, jã foram desativadas

as Divisões Regionais e a Superintendência ÁdministrBtiva,

não integrando, portanto, a citada cadeia funcional. Os d~

mais órgãos referidos atuam somente quando hâ necessidade de

pareceres especificos, como e o caso da Junta de Planejame~

to e Coordenação, Procuradoria Juridica, Assessoria de SegR

rança e Informações. A fOrma apresentada dã idéia de uma ex

cessiva burocratização, o que na realidade não existe. Seria

o caso de eu afirmar que, por exemplo, tratando-se da Missão

Salesiana de Mato Grosso, quando o Diretor da Missão tivesse

um prOblema, ele submeteria o problema ao Inspetor da Missão

Salesiana; este ã Diocese de Campo Grande; esta ã CNBB; a

CNBB ao Núncio Apostólico e este ao Papa, a quem caberia de

cidir, o que tambem não ê realidaae. Cada órgão dentro de

sua especialidade. Quanto aos recursos para a FUflAI, podemos

afirmar que têm sido crescentes a partir de 1970. o que de

monstra o interesse do Governo pelo problema indigena. Incl~

sive, houve, em 1975, um incremento orçamentãrio de 108,18%,

o que acredito nenhum outro órgão tenha conseguido neste Pa1s.

Vejamps os recursos de que a FUflAI dispôs nesse periodo, o~

çamentariamente:

- 1970 - Cr$ 13.445.800,00 (com credito suplementar)

1971 - Cr$ 22.822.975,00 (idem e mais Cr$ 4.800.000,00 do

PIM) Incremento de 69,74%

- 1972 - Cr$ 30.554.000,00 (idem, mais Cr$ 5.254.000,00 do

PIN) Incremento de 33,87%

- 1973 - Cr$ 41.123.700,00 (idem, mais Cr$ 8.000.000,00 do

PIN) Incremento de 34,59%

- 1974 - Cr$ 52.823.600,00 (idem, mais Cr$ 7.000.000,OQ do

PIN) Incremento de 28,45%

- 1975 - Cr$ 109.970.000,00 (idem, mais Cr$ 13.000.000,00 do

PItl e Cr$ 10.000.000,00 para desapropriação de ter

ras na Reserva São Marcos) - Incremento de 108,13%

- 1976 - Cr$ 165.059.800,00 (idem, mais Cr$ 13.000.000,00 do

PIM) Incremento de 50,09%

-~T977 - Cr$ 2~1.087.000,DO (idem, mais Cr$ 23.000.000,00 do

PIM) Incremento de 40,00%
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1978 - A previsio orçamentiria, sem cridlto suplementar e

sem PIU, i de Cr$ 224.500.000,00.

t preciso sentir que o Governo tem uma poJltl

ca econômico-flnanceira e deve encarar o Pals globalmente.Re

em parti~ular na Amazônia Legal;

- reformular a atuação das Equipes Volantes de Saúde;

- dotar essas equipes de meios adequados i irea opera-
ci anal;

acordo com essa polltica. Entretanto, tambim devemos consid~

criação ate os nossos dias, tem orientado as suas atividades

no sentido da educação da população nacional para o reconhe. -

rar que, entre 1970 e 1977, o incremento total da FUNAI foi

de 1.618,65%, o q4e ê dificil um outro õrgão ter conseguido

em 7 anos.

de falha do I'luseu reside nas suas instalações, na Rua Ilata M.!!.

chado, qu~ são precirias, não são próprias, e ele teM de

sair daquela ãrea, porque o prpdio'vai ser demolido. Estamos

trabalho- prepari-las antropologicamente para esse

que irão realizar;

- completar o fornecimento de merenda escolar para áre~

ainda não atendidas;

- aumentar o número e o valor das bolsas de estudo p.!!.

ra indios -- este ano deixamos de atender a 163 pedi

dos;

- completar os claros de professoras;

-"capacitã-las, mediante reciclagem, para o trabalho com

os '{ndias;

- intensificar os programas tlaterno-Infantil, AlimeE.

tdÇ~o e nutrição, Higiene Sanitãria;

- aumentar o n6mero de entidades hospitalares creden

ciadas pelo rUnRURAL;

- prosseguir na implantação de saneamento bisico, par

tlcu1armente solucionando o problema de ãgua.

No campo de Educação, hã necessidade ainda de:

- construir ou reconstruir escolas;

- formar monitores bilingOes (indios).

- prov5denciar a adaptação do curricu10 escolar, em c.!!.

da área;

FUNAI;

- providenciar o reconhecimento oficial das escolas da

No campo de desenvolvimento, necessitamos ai~

da de recursos ponderãvel~ para atender aos anseios das com~

nidades indigenas. Se o MINTER não conseguir aqueles recur

sos do FAS, em 1978 só poderemos prosseguir nos projetos a

tual.ente em curso, sem poder atender a mais nenhuma ãrea, o

que representari uma frustração para virias comunidades indi

genas.

de

morra,

conhecemos que a FUNAI recebe o que o Governo pode dar,

procurando um outro lugar, a fim de que o Museu não

A aplicação dos recursos orçamentãrios e cui

dadosamente planejada, nos minimos detalhes, posto por posto,

como deverã ser verificado num volume que vou entregar a C~

missão. Ele traz em detalhes a situação de cada posto, irea

por ãrea por ãrea, e ate o que cada posto deve adquirir.

Ainda com referência i estrutura, o Museu do

Indio tambem sofreu criticas injustas. O Museu, desde a sua

cimento e aceitação do indio como um ser humano igual a nôs,

que se diferencia de nós apenas pela utilização de uma tecn~

10gia rudimentar e pela conservação de hãbitos e costumes não

inseridos no contexto cultural ocidental e cristão a que pe!

tencem as deMals populações. Õ Museu presta excelentes servl

ços e estã eng10Dado, inclusive, no roteiro turistico inter

nacional. Ele realiza cursos de Antropologia'anualmente, com

uma freqUência bem grande, e não pode ser maior por falta de

espaço. Realiza 'cursos itinerantes em toda a rede escolar do

Rio de Janeiro e ê dotado de elementos altamente capacitados
para essa finalidade. Temos geólogos, antropólogos e guias

de museu que falam mais de uma 11ngua. ~ evidente que a gra~

dada essa finalidade de difundir o indio e o seu padrão cul

tural. O Museu não pode morrer, porque ele nio i um luxo.

No campo de levantamentos, estudos e

sas, muita COlsa ainda hã a fazer, particularmente nos Esta-

c O H C L U S D E S dos do Amazonas e do Acre, visando conhecer o indio, seus

5rs. Deputados, expus a situação do indio nos

~ias de hoje, encarando, em largos traços, os campos de Sa6

de, Educação, Desenvolvimento comunitário, Terras e Infra-e~

trutl1ra.

usos, costumes e padrões de cultura, para futuros projetos.

No campo da assistênci~ ao indio, ainda exi~

tem grupos cOMpletaMente desassistidos, seja pela FUMAI,seja

por qualquer missão religiosa.

O quadro apresentado do que vem sendo realiz~

do serviu para demonstrar que a situação do indio estã bem Na parte referente ã demarcação e regulariz!

no sentido de garantir ao indio aquilo que de direito lhe per

tence. Estamos realizando levantamentos para a delimitaçio,

demarcando outras áreas e retirando elementos indevidamen~e

melhor do que a existente hi 10 anos., Entretanto, não tenho

a veleidade de afirnar que estã perfeita. Hão. Fez-se nuita

cOlsa, mas muita COlsa ainda tem de ser feita.

No campo da Sa6de, precisamos ainda:

ção de terras, acredito que estamos trabalhando com afinco

- atuar em 30;; oe comunidades indTyenas ainda não ate!!.

- construir e reconstruir enfermarias;

- dotar as mesmas de todo o equipamento necessário;

- formar Atendentes de Enfermagem e prosseguir na reci

c1agem daqueles jã formados há mais tempo;

didas, nem pela FUMAI, nem por missões religiosas,

localizados na~ mesmas. Assim e que vãrias irea estão limpas

de intrusos e, atraves da Justiça, estamos com ações de des

pejo e an~lação de titulos em vãrias ãreas. Entretanto,ainda

existe um volume grande de trabalho a realizar, não' sõ no

campo de delimitação, como.tambem no de demarcação de ãreas

jã delimitadas.
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Srs. Deputados, ouvimos vãrios depoimentos ne~

sa CPI. Ouvimos tambem vãrias acusações ao órgão. Cada dep~

~essoais, procurou transmitir o que era de seu conhecimento.

Vou fazer referênçia a vãrios depoimentos aqui prestados, en

tre esses, o do Pe. Antônio Iasi Jr., Secretãrio do Conselho

lndigenista nissionãrio. Esse depoimento despertou um intere~

se generalizado pelo seu conteudo e pelas denuncias que for-

lIulou.

quilidade de espirito não deve ter um membro da Missão An

chieta, integrante do CIMI, o Pe. Tomãs de Aquino Lisboa. N~

ma reunião realizada pela FUNAI em Cuiabã, com a presença de

missionãrios e lideres indigenas, o mesmo criticou a FUNAI

por haver transferido os lndios Kreen-Akarore para o Parque

do Xingu, afirmanoo que "os indios não deveriam ser removi

dos, e sim morrer no seu habitat". Causa espanto qUe um me.!:!

bro da Igreja, de publico, demonstre tanto desprezo pela vi-

ente, dentro do seu conhecimento e de suas caracteristicãS

da humana. são plenamente justificãveis as crlticas de que

interesse

rer junto das estradas, cuja construção ela mesma possibili

Considero que, se outras CPIs não funcionaram

ã contento do Pe. Iasi, não se justifica que o mesmo, a prio-

seu

coisa

de

dre se ~~quece de que a Missio Anchieta fez a mesma

com os indios Beiço-de-Pau, solicitando a remoção

habitat, apõs contactã-los. Parece que aqui se aplica o re

frão: "Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço".

Quanto aos indios Uaimiri-Atroari, hã necess!

dade de ser esclarecido que a BR-174, Manaus-Caracarai, foi

projetada em 1954. Nesse periodo, que medeiou o projeto e o

inicio da construção, era a oportunidade do ex-SPI e a prõ

pria Igreja terem levantado o problema que o trajeto da ne~

ma acarretaria para os indios. Nada foi levantado em termos

de objeção. Depois da estrada estar em construção, de nada

adianta criticar. Como Presidente da FUNAI, competia-me nin!

mizar os efeitos negativos que a estrada poderia trazer para

os indios. Implantou-se, então, uma infra-estrutura de prot~

ção aos indios, visando a impedir que os mesmos façam cont~

tos indevidos e não, como foi afirmado, para proteger os in-

indios morreram em contato com trabalhadores de estrada; nas
que se propugne pelo seu desaparecimento, diante do fato de

se haver tentado salvã-los, é inadmissivel. E esse mesmo p~

é

ri, desacredite da presénte, ou desmereça o real

de seus membros.

Um dos pontos que a FUNAI repele com veemên-

tou", procura dar idéia de uma situação atual, o que não

Inicialmente, discordo do tltulo constante da

capa, pois considero uma inJustiça aos integrantes desta CPI,

ilustres Parlamentares da ARENA e do nDB, que devem ter-se

sentido atingidos com a citação feit~, ainda no inicio da CPI

apesar de nio ser da autoria do Pe. Iasi: "Nestb Pais, qua~

do nada se quer apurar ••• sempre- se instaura urna Comissão de

Inquérito".

cia foi a comparação feita, do órgão com o "Esquadrão da f10.!:

te". Para mim, foi uma comparação infeliz, que s; serviu p~

ra denegrir a imagem, no País e no exterior, do Governo bra

si1eiro, do qual a FUNAI ê parte integrante. A sua afirnati

va de que "a Funai atrai os indios arredios e deixa-os mor-

realidade. O ocorrido na rodovia Cuiabã-Sant~rêm, com indios

Kreen-Akarore, não ê de hoje. Ao que sei, a estrada teve a

Transamazônica, e a FUNAI tomou todas as providências para a

preservação do indio. A acusação feita a um servidor, acredi

Presidente da FUNAI~ Gen. Bandeira de Mello. O contato com
esses lndios foi estabelecido pelos irmãos Orlando e clâudio

Vil las Boas, os quais definiram a existência de 135 a 140 in

com os trabalhadores e o pessoal em trânsito na estrada, re~

tando 79 (e não 72). Esse restante, por decisão dest; Presi

dência, foi transferido para o Parque do Xingu, para uma a

rea de condições ecolõgicas semelhantes. Houve aprovação pri

via dos 11deres tribais que, preliminarmente, foram levados
ao menos contribuir dizendo co~o fazer certo.

vasores. Acredito que uma despesa anual de 6 milhões de cr~

zeiros não ê muito, quando aplicada na preservação e defesa

do indio. Se considerarmos a relação custo-beneflcio,veremos

que representa, para cerca de 500 índios, um custo de Cr$ ..•

1.000,00 ~ capita - mês. Serâ que urna vida humana não vale

mais do que isso? A1iãs, quanto aos indios -- Waimiri-Atroa

ri, l~mbro-me de que, num seminário FUNAI-rlissões Religiosas

realizado em tlan-aus, em 1975, foi criticado o trabalho que a

FUNAI vinha realizando naquela ãrea. Em resposta, propus ao

CIMI que aSSUMisse a responsabilidade pela atuação, fazendo

certo o que criticava. A FUNAI daria todo apoio e recursos

necessãrlos. A proposta foi recusada. Por ai se vê que € fã

ci1 criticar, porêm, sem querer assumir responsabilidade,nem

ex-

conta to

rodovia

dios, e não 350. Efetivamente, muitos morreram em

to que tenha sido esclarecida, em seu depoimento, pelo

sua cons~rução iniciada em 1970, juntamente com a

pelos irmãos Villas Boas para conhecerem o seu novo habitat.

Houve infringência da Lei? Sim, no seu aspecto formal. Trat~

va-se de salvar vidas humanas com urgência. Qualquer demora

burocrãtica seria fatal; mais vidas seriam perdidas.Aí ê que

A filosofia da FUnAI, em relação a esses in-

indios, e não ir em busca desse contato. Quando o índio des~

ja, aproxima-se de un dos Postos da FDnAI, implantados ao lo~

go da rodovia, e ê bem recebido, sendo medicado, quando nece~

aosdios, continua a mesma: deixar a iniciativa do contato

ementra a capacidade de decisão dos chefes e a capacidade

assumir a responsabilidade pelos atos que pratica. E essa ê sita, recebendo brind~s e retirando-se tranqUilamente. Com

uma responsabilidade que assum~ com orgulho~ Basta ver a si

tuação em que esses índios hoje se encontram: felizes,mante~

do seus usos, costumes e padrões de cultura, procriando\ pa

ra se verificar ter sido uma decisão acertada. A mesma tran-

essa filosofia, desde dezembro de 1974 não temos mais perdas

de vida a lamentar, naquela ãrea.

Outro ponto que tenho o dever de rebater. o

referente ã afirmativa do Pe. Iasi: "Se o Governo estã real
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mente lnteressado na solução do problema indlgena temos

serias duvidas que o esteja -- e preciso que, sem tardança,

se encontre un lugar mais adequado para a FUNAI e que a sua

tituiu-se na generalização, procurando atingir e denegrir as

Forças Armadas cor.! a afirmativa de que "por onde pa~sa o sol

dado, passa a fertilidade".

direção seja entregue a pessoas competentes e assessoradas Só esta afirmativa anula qualquer proposta

mo ou sem partidarismo, poderã perceber do real interesse do

por um Conselho capacitado e livre de quaisquer injunções,e~

pecia1mente as que partem de poderosos grupos econõmlcos".

Acredito que qualquer pessoa, sem radica11~

que pudesse ser feita de subordinar a FUNAI ao Ministerio do

Exercito. Não teria cabimento. Sabemos perfeitaMente que n~o

h~ organização perfeita. Isso e verdadeiro na FUNAI, nas "is

sões, nas Forças Armadas etc. Porem, nem por isso, deveremos

Governo pela solução do problema do lndio. Esse interesse 19ua1mente estigmatizar esses órgãos., Devemos olhar o que

vem sendo demonstrado pelo apoio cada vez mais crescente que

a FUNAI vem receb~ndo; a minimização de crlticas com relação

ao lndio no Pals e no exterior e, inclusive a visita do Exm O

Sr. Presidente da-República a uma ãrea indlgena para, como

disse S,Exa. "SENTIR DE PERTO OS PROnLEllAS DOS TrIDIOS E VER

CO~O MELHOR PODERIA AJUD~-LOS".

Não foi "UM CARNAVAL DE INOIOS"para o Presidente da Repúb1!

ca ver, com gastos de milhões. As despesas que representaram

têm feito de positivo em relação ao índio. Na recente reu

nião realizada em Merure, um índio, assistido pela Missão,

com plena liberdade de falar, disse: "A FUNAI est~ dispensa.!!

do os servidores que não gostam do indio.Porque o Diretor da

Missão não faz a mesma coisa com os padres, que também não

gostam do tndio?". Se efetivamente, tal fato for verdadeiro,

nem por isso iremos afirmar que a Missão Sa1esiana de Merure

não realiza um bOM trabalho com os indios.

milhões dacorreram da implantüção do proJeto de desenvülv; -

implantação desde fevereiro, antes de se pensar em visita do

Exm9 Sr. Presldente da República. Passo às mãos do Preside.!!

te um cronograma do Projeto Taunay e Ipegue, que começa em f~

menta dos Tndios Terena de Taunay e Ipegue, projeto jã em

Tomei conhecimento de uma intervenção do Dep~

tado Na1ter de Castro, quando do depoimento do Padre Iasi.
Interrogou ele:

"19) - Hou've vantagem na extinção do SPI e criação da FQ

NAI?

29) - Qual seria o caminho mais certo? Seria emancipar

o índio caso ele tenha condições de gerir os seus

vereiro, com repasse de recursos.

V. Exas" pelo projeto, verão que o mesmo e~

tava em execução desde fevereiro de 77 e a visita foi rea1i- bens? Talvez o próprio índio pudesse gerir os

zada a 25 de abril e que foram investidos, no mesmo Cr$ seus bens, trabalhar a sua terra, produzir para o

3.362.000,00. A FUNAI não áispendeu qualquer importância con

o campo de pouso. Simplesmente foi melhorado o existente,com

equipamento e pessoal da FAB e do Governo de Mato Grosso, e,

apesar dessa melhoria, o campo não permite pousos de jatos.

seu sustento, evitando-se, assim, que seja explo

rado pela FUNAI e pelos prõprios chefes indígenas

como estã acontecendo.

39) - Atualmente os índios trabalham, o seu modesto tr~

A despesa da FUNAI com a visita do Presidente da República balho é vendido, e, segunda me consta, a FUNAI

reduziu-se ao almoço que lhe foi oferecido. Por outro lado,;

tes e idealistas, devotados ã causa indigen;sta, com o que

Quanto â direção da FUNAI ser entregue a pe~

soas competentes. deixo de me manifestar, pois não compete a

mim e~uizar da minha competência ou incompetência para oca!

90 que tenho a honra de .exercer. Porêm, as acusações feitas
ao Conselho Indigenista, acusando-o de sofrer inJunções de

poderosos grupos econõmicos atingiu a profissionais compete.!!

lndio, como qualquer cidadão brasileiro, receber o mais alto

mandatãrio do País em seu ãrea e conviver com o mesmo dura.!!

te uma manhã; de outro lado, o Presidente da República conh~

cer de perto uma comunidade indígena em contato permanente

com a comunhão nacional, participando inclusive da vida polI

tica do Pals e mantendo ainda determinados padrões culturais.

o.!!.

preparado

Compete a mim esclarecer esses pontos, e

parada do índio, asseverando que o mesmo não foi

para essa integração e para gerir os seus bens; uma resposta

correta.

tem particlpação de 10% sobre essas vendas."

Na sua resposta, o Pe. Iasi focalizou os as

pectos relacionados com a FUMAI e contra a integração despr~

tros, não focalizados. [ claro que o indio deve ser prepar~

do para essa integração, de modo lento e harmonioso. Porem,

a integração é bilateral. Isso quer dizer que não basta o i.!!

dio ser preparado, mas que a sociedade envolvente deve ta~

bem ser preparada para receber o índio sem restrições, como

um ser humano igual a nõs e com os mesmos direitos. E essa

tarefa junto ã sociedaDe envolvente não compete exc1usivame.!!

te ã FUNAI. A Igreja, que milita nas duas ãreas, poderã rea-

odeveremos encarar o lado positivo da visita: de um lado,

bens, estã dentro do espirito do art. 42 do Estatuto do In-

não posso, em absoluto, concordar. Em nome dos mesmos, quero

deiXur aqui o meu veemente protesto â essa acusação.

lizar esse trabalho com real proveito.
Quanto a passar ao indio a gestão dos seus

Protesto, igualmente veemente, faço quanto â

acusações feitas ã FAB e ao Exercito. Procurei apurar os f~

tos denunciados e que, efetivamente, ocorreram no Xingu -- e

houve providencias imediatas da FAB e da FUrJAI. O erro cons-

dia. Os projetos de soja, de bovinocultura e de serraria d~

verão passar integralmente para os indios, quando eles tive

rem capacidade gerencial. Um exemplo concreto é o da casta

nha dos indios Surul-Gavião, do Posto Indigena Mãe Maria,que
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quero esclarecer.

A FUNAI não tem participação de 10% sobre o

antropóloga Iara Ferraz,aqul presente, e aprovado pelo Presl

dente da FUUAI, por haver sentido que era a oportu~idade de

se mudar a filosofia, testanto o 1ndio na prõpria direção do

projeto: Uma avaliação feita posteriormente indicou que o i~

dio correspondeu às expectativas. Iremos fazer o mesmo em o~

tras ãreas, a começar pelas dos indios Xikrins e do Posto I~

dígena Catetê. Então, ê preciso que o índio denonstre essa

capacidade, para se lhe entregar a gerência de determinados

projetos. Aquele e um simples projeto de coleta de castanhas;

um projeto agricola jã exige mais sofisticação.

Não foi respondlda a terceira pergunta, que

derla~ ser os governos estaduais. Ji tlvomos exemplos, no Sul

do Pals, no passado. de indl0s serem inclusive. espoliados

em suas terras. Poderia essa responsabilidade passar para

Igreja. ext1nguindo-se a FUNAI. ficando todos os índios as

sistidos pela Igreja. com a responsabilidade integral de prE-

ser proposta nesta CPI.

Na intervenção feita pelo nosso ilustre Presi

dente. Deputado Israel Dias Novaes, quando depunha o Pe. Ia

si, foi levantada a atual conduta da Igreja, com relação à ca

tequese e-à religião, de um modo geral. A resposta dada pelo

Pe. Iasi ã pergunta foi brilhante e corresponde efetivamente

à atual orientação por parte da Igreja. nas, na pergunta fei

a

o queteção, assistência e desenvolvimento. fazendo certo

costuma crIticar na FUUAI. Essa poderia ser uma solução

dapassaram a gerir toda a coleta, de acordo com o projeto

produto do trabalho do índio. O ilustre D~putado Walter de ta: "como e que a .Igreja se coloca. nessa peleja entre o

dia e o posselro?", o depoente citou como exemplo a ãrea de

Tapirape. onde 14 familias de posseiros seriam admitidos na

ãrea. desde que a FUNAI delimitasse para eles uma ãrea,no fu~

do da reserva. A FUNAI não poderia fazer tal demarcação, sob

Castro não foi bem informado nesse aspecto. Efetivamente, de

acordo com o Decreto 68.377 -- Estatuto da FUNAI -- art. 40,

con.stitui patrimônio da Fundação "o dizimo da renda líquida

anual do patrimônio indígena", que passa a constituir fonte

de receita, mas ;ão se pode confundir isso com o patrimônio pena de contrariar o § 1Q do art. 18 do Estatuto do rndio.

não e considerado renda indigena (art. 40 do Estatuto do rn
dia). Portanto, não cabe qualquer percentagem a ser cobrada

sobre esse érabalho.

contato jã -gera necessidade, um paternalismo e ate quebra de

padôres culturais. Para evitar que isso ocorra, como Jã dis

se anteriormente, baixel portaria onde determlno que, apôs o

contato, se desloque para a ãrea um antropôlogo, para pross~

o deputado Dlas Menezes solicitou ao Depoente

a sua opinião sobre deixar o indio isolado, sem qualquer co~

tato com quem quer que seja. O mesmo, em ~ua resposta, dei 

xou claro que e dificil ser evitado o contato com a socieda

de envolvente. Concordamos plenamente. Desejo complementar

ao ilustre Deputado que a filosofia atual da FUMAI ê não re~

lizar contatos desnecessãrios, mantendo os indios no seu ha-

simples

funda-FUNAI. quando delimita uma ãrea indigena. o faz com

menta no art. 198 da Constituição Federal. isto e, considera~

do o habitat indigena. O permitir presença estranha contra

ria não s6 o Estatuto do rndio. como a pr6pria Constituição F~

dera1. E, o que i mais g.ave. significaria que a FUNAI esta

ria delimitando irea desnecessiria para o lndio. No caso de

Tapirape. se o indio não necessita da ãrea ocupada oe10s po~

seiros. vamos então deixã-1a de fora. Hã outros modos de so

lucionar o problema de terras para os posseiros. No caso das

~liis, e de notar a politica contradit6ria do CIMI. Enquanto

critica a FUNAI, por não retirar posseiros das ãreas indig~

nas do Sul do Pais, em f1erure -- quando do sepu1 tamento do

Pe. Rodolfo, ao qual cpmpareci -- em reunião realizada nessa

ocasião, o ilustre Presidente do Cllll. D. Tomis Ba1duino,ple!
teou a permanência de posselros na ire a da Reserva Merure.

E agora surge essa proposta de Tapirape. Ora, Excelências. a

quedo índio, que inclui todo o produto de seu trabalho e

bitat natural, pois, sabemos perfeitamente que um

guir na orientação desse grupo. Somente quando a FUNAI tem 18 fami1ias de posseiros na irea de Merure, a FUNAI ap~

grupo Arara, da região de A1tamira. Com relação ao primeiro,

conhecimento de uma possivel compulsão a qualquer grupo indI

gena, ai, sim, promove a atração desse grupo. ~ o caso atual

de atração do grupo Zorõ, de Rondônia e, possivelmente, do

sar de não ser de sua atribuição--interessou-se junto ao G~

verno do Estado de flato Grosso em seu reassentamento em ou

tra ãrea. tendo conseguido do mesmo a promessa de localizã

los no projeto da CODEMAT. no Municipio de Aripuanã.

sem as necessãrias defesas para esse contato.Quanto ao segu~

o Deputado Dias Henezes afirmou que. "se o i~

dia estivesse af~stado de malsinados contatos. especialmente

ao, estavam fazendo contatos com colonos do projeto de colo

nização, inclusive sendo mortos alguns deles, o que poderia,

em represãlia, gerar uma tentativa qualquer contra OS indios.

Aliãs, no que se refere a invasões, não foram

e,rar denuncias relativas a invasões de ireas indlgenas

ventíladas as exístentes no Sul do Pais. Pelo levantamento

realizado nos Estados do Paranã, Santa Catarina e Rio Grande

do Sul. foi constatada a existência de posseiros com 10. 20.

30, 40 anos nas ireas. Um dos objetivos desta CPI e o de ap~

região,estavam faz~ndo contatos indevidos com fazendas da

partici
da FUNAI e do Governo. estaria em melhor situação. RespeIto

a opinião de S.Exa., mas ele poderia ter explicado melhor.
O contato com a FUNAI e malsinado. por que? Se não for o Go-

verno, Deputado, se não for a FUNAI, quem te rã responsabl1i

dade sobre todos 05 lndios do Brasil? S.Exa. não o disse: Pn

dentro desse espirito. essas ãreas deverão ser englobadas. o

que per~itirã, ao que consta. ser verificada ate a

pação ativa de parlanentares nessas invasões.

Li o depoímento prestado por D.çãndido Padin.

ilustre Bispo de Bauru. S.Ema. com seu profundo conhecimento
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Citou dois depoimentos de indios: Ninito Cluu

dio, de Dourados, e Aige Cuguri, de Merure.

juridico, brindou esta CPI com u~a exposição esclarecedora

do seu pensamento com relação à situação juridica do indio.

Inicialmente, discordou da filosofia de que o indlo não pode

ser encarado como menor, como criança e que não e

neii1 incapuz.

inferior

grande alegria pelas notTcias que a FUNAI nos trarã em graE

de beneficio que veio de encontro da nossa ansiedade que se~

pre tivemos em nossas vidas para melhores dias de nossas f~

milias. No dia 20 às 19 horas tivemos reunidos por mais 3 h~

ras, onde houvimos os pronunciamentos dos funcionãrios da
FUNAI. Ao qual veio ao encontro de nossa grande necessidade.

Principalmente no setor da Educação no setor de Saude e ta~

Para entender o depoimento do indio Ninito bem no setor de agricultur~. Como tümbêm na parte de impla~

clãudio, e preciso conhecer a situação existente na ãrea.S30

3 grupos indigenas diferentes: Terena, Kaiwã e Guarany que,

tação de urna cooperativa que vizarã grande benefio ao nosso

povo que aqui vivem. E tambem a confirmação da aprovação de

apesar de convivereM na mesma ãrea, têm fricções latentes. nosso pedido, que fizemos a Sua Excelência no dia que tive

sive, existia uma policia indigena Kaiwã, que atuava com via

vidor da FUNAI, e atendente de enfermagem. Tambem não disse

que tinha duas filhas professoras, c~ntratadas pela FUNAI, e

o que agravou, no passado, essas fricções, e que houve dis 

criminação de uma comunidade em relação às outras duas.Inclu

lencia, aplicando ate castlgos corporais. Logo apôs assumir

a Presidência da FUNAI, atuei contra a mesma, extinguindo-a.

Relatou o indio o ocorrido com seu lrmão, /lar.

çal de Souza, tambem indio, informando haver sido o mesmo ~

mos na aldeia do Bananal jã estamos sertos que teremos uma

colheitadeira para facilitar a colheita de nossa produçdo e

no lugar do trator de esteira mais uma mãquina de pneus com

equipamento idrâulico e todos os implamentos agriculas.

O povo desta comunidade jã estão serto que o

nosso isforço e o desejo de progredir tambem e uma meta Dri~

cipal os õrgãos da FUNAI. Por tanto Snr. General, fique ser

to que o Conselho e o povo indigena em geral estão de para 

bens por termos um presidente da FUNAI .que tem encarado o pr.2.

blema do indio seriedade e interece para o seu dezenvolvime~

to.

não

ou não foi publicado -- ê qwe o indio Marçal ê ser-

brigado pela FUNAI a sair da aldeia. Mas o que o indio

disse

Grosso. Nos dias de hoje, esse Tndia se encontra na aldeia
Campestre, cúidando de 60 índios Kaiwãs e estã satisfeito,

pno Pe. Iasi, aqul presente, por mais de uma vez solicitou ã

5a. OR, em Cuiabã, que retirasse os ;ndios da ãrea da Missão

Anchieta, por eMbriagues e outros motivos. Os casos são ldên

ticos. E perfeitanente vãlido. Por que serã crime então? Não

conforme constatei pessoalmente. A sua casa e a sua terra,em

Dourados, continuam intatas, sendo cuidadas por seu lrmão.

A retirada de um Tndlo da ãrea, de acordo com

a ideia focalizada, não constitui crime de qualquer especie.

Talvez esses itens pudessem chocar-nos. Ainda mais. Ao que

consta, a ilha era de propriedade da Sra. Brigida, filha da

ros, da Ilha da Assunção, aldeia Turca. Hã 33 anos que vive

~os a sDfrer, por~ue antes D. Jose Lopes, o Bispo nioce~"no

da Diocese de Pesqueira, vendeu a respectiva ilha que habit~

~ou ler trecho da carta do lndio Jose Gomes Filho,do Penrr,2.

dela. Diz ele: "Somos descendentes dos indios Cariri Rodele-

vamos. Os compradores conseguiram nos cobrar Dm arrendamento

das terras onde morãvamos, que antes pagãvamos ã Igreja." Bai

ta esse trecho para servir de anãlise e constatar que o ilu~

tre Bispo de Pesqueira vendeu uma ilha habitada por índios.

Antes da venda cobrava arrendamento a esses mesmos lndios.

Em nome do Conselho respeitozamente me desp~

ço e abraço do Euzebio Martins - Conselheiro".

(Obs: a redação e do Tndio).

Convido esta CPI, se tiver tempo, a visitar o

posto indTgena Dourados, verificar de perto a situação do i~

dio no dia de hoje, o que possibilitarã a aferição da verda

de sobre os dois depoimentos. Estamos com projeto em execu 

ção, com aplicação de Cr$ 3.358.545.00, abrangendo iguaJme~

te os três grupos- indigenas, o que eliminou as fricções iE

ternas anteriormente existentes. Para não cansar o auditõrio

de

prõ-

Mato

prõ-

cidadeque as duas abandonaram a escola e faram residir na

foi aceito -- foi para o Posto Indi~na Caarapô, em

No caso, visava ã proteção do prõprio indlo. Aliãs, o

de Dourados, onde casaram com civilizados. O Tndiollarçal tam

bem se incompatibilizou com a comunidade, que o espancou e ~

meaçou matã-lo. Por isso, ele passou a andar armado. Para e

vitar urna tragedia na ãrea, a FUNAI~ulgando-o com capacid~

de para o cargo,-ofereceu-lhe remoção para outra ãrea, o que

e crime de espêc~e alguma. ~s vezes ê para proteger o

prio indio essa retirada,quando ele esta sendo ameaçado

morte pelos seus parentes.

Em contraposição ao depoimento do indio NinHo

clãudio, de 1 975, o que não participava da liderança tnbal,

ofereço a esta CPI o depoimento do indio Euzebio Martins, i~

tegrante do Conselho Tribal, do PI Dourado, depoimento rece~

escrava Josefa, que por sua vez era escrava do Padre Campos,

Vigãrio no Estado da Bahia naquela epoca. A Srs.Brigida, por

sua vez, teria dado a ilha ã Nossa Senhora da Assunção. não

te, datado de 21 de junho de 1977, em carta a mim dirigida e

respeitosamente a V.Sa., trazendo com muitas satisfações e a

legria, por termos o privilegio de recebermos em nossa conu-

"Dirigimo-nos em nome desta comunidade do PI Dourados,

com sua ortografia:

nidade a presença dos amigos da FUNAI. Que veio nos

mui

trazer

sabemos qual o instrumento usado por Nossa Senhora para trani

formar o ilustre Bispo de Pesqueira em seu herdeiro. O fato

e que foi expedldo titulo de propriedade em que o vendedor

era a Santa Padroeira, representada pelo Bispo. Delxo A V.

Exas. as conclusões. Como esta, hã dezenas de cartas de 1n

dios. Algumas delas com acusações graves a missionãrios, que
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poderão ser testemunhadas. Por etica eu me escuso citar nes-

que aqui foi dito. verificamos que D. Cândido Padim e contra

o regime da tutela, achando que o 'índio e capaz de gerir os

declaração pelo ~es~o firmada, que eu passo as mãos do Sr.

Presidente: "Eu, João !laria Ferreira, 'índio, residente e do

miciliado no Posto Ind'ígena Xapecõ, declaro, para todos os

te depoimento, jã que a FUNAI jamais divulgou. Resumindo o

fins e na melhor forma de direito, que não declarei nada e

propriedade e nã~ simplesmente o usufruto, como preve o Est!

tuto do Indio. O assunto foi amplamente debatido em plenárlo.

~ acredito que proveitosamente. Concordo plenamente com D.

Cândido Padim em que o indio não pode ser considerado como

meu ponto de vista, não e esse o ,espirito do l:statuto do In

dio. O Estatuto fixou o mecanismo de proteção ao indio por

um õrgão do Governo Federal. Um õrgão que propiciasse ao mes

mo assistência â saude, educação, desenvolvimento,segurança.

Experiencias fracassadas ~oram realizadas no passado, quando

o indio esteve inclusive sobre a responsabilidade estadual,

para abonar essas faltas? Eu, reconhecendo que essa culpa C!

bia ao CI"I, readmiti o indio. Mas e o modo de trabalhar. Fa

lou-se aqui nesta CPI, em mais de um depoimento, que o indlo

tampouco autorizei a imprensa falada e escrita deste Pais a

fazer declarações de qualquer ordem em meu nome. Declaro,ta~

bem. que abandonei o serviço na serraria, porque fui partici

par de uma reunião do CIMl, em Santo ~ngelo depois de muita

insistencia do Padre Dionisio Egon. Na oportunidade falei a

ele que não podia faltar ao serviço. mas o mesmo disse que

não haveria problema com as faltas." Os Srs. vem que a culpa,

no caso, cabe ao Padre Egon. De que autoridade e o mesmo in

vestido para forçar o indio a abandonar o serviço para parti

dispõecipar de uma reunião do CIMI? De q~e autoridade ele

Do

de

Atri-

inferior nem incapaz. A FUNAI não o considera como tal.

quando sofreu expoliações, no que se refere ã terra.

seus bens. inclusive propugnando para o mesmo o direito

considerado tutelado? Exas., a respeito da tutela, l~vantei

duvidas e pelas mesmas chega-se ã conclusão de que o assunto

Por que, num assunto de tão magna importância para o seu fu

turo, todo o mundo opina menos o elemento mais inter~ssado,

criança.buir essa responsabilidade a um ôrgão que, no caso e a FUNAI,

visou ã existência de atuação padronizada e de defesa incl~

sive juridica de seus direitos feridos. O problema da posse

da terra e nossa preocupação. Temos exerlplos negativos nesse

campo. t o caso de Hirama, em Santa Catarina, os indios rea

lizaram violenta depredação florestal, insuflados por madei

reiros. t o caso do indio de Xacriabá, vendendo posse de ter

ra para civilizado. t o caso do índio de Funiõ, tambêm arre.!!.

deve ser ouvido, que o indio não e incapaz, nem e

o indio? O que ele responderia ã proposta de não mais'

exige exames mais aprofundados, com a participação de

diosos e de tecnicos.

ser

estu

existem muitos outros. ~ o caso de se perguntar: o que aco.!!.

sos na mesma existente,em face da atuação de civilizados? Há

outras considerações sobre o assunto que deverão ser examin!

das. Primeiro, tutelado, ele está praticando todos os atos

como qualquer cidadão. Presta serviço militar, tira seu Tit~

10 de Eleitor, vota e e votado, movimenta conta bancária,co.!!. poimento. No debate que se seguirã, talvez outros pontos de

missões religiosas, examinando cada atividade que ê realiza

da nas mesmas, pois isso representaria mais de um dia de de

de

I
alon-

tei a sitaução real do indio, ãrea por ãrea da FUNAI ou

Sr. Presidente, Srs. Deputados, já me

guei dewais neste depoimen.o. E claro que não abordei todos

os assuntos ligados ã problemática indigenista, nem aprese.!!.

recu!.

ainda

tecerá se o indio tiver a plena posse da terra e dos

dando terra para civilizado. Como os exemplos dados,

segue financiamento e emprestlffio, tem liberdade religiosa, interesse sejam abordados. V.Exas. integram essa comissão

tem liberdade de locomoção, tem Carteira Profissional, tem com a finalidade de conhecer a situação do indio nos dias de

para esses problemas por eles levantados? Mesmo assim. A FU

~arteira de Identidade etc. V.Exas. poderão perguntar: e a
liberdade de reunião? Essa eles tambim tim. Vêm participando

de vãrias. A FUNAI proibe a participação em determinadas reu

niões que nada trazem de beneficio para o indio. O indio fa

la, levanta problemas. "as o que a reunião trouxe de solução

hoje e verificaram cano o õrgão governamental, que tem a re~

ponsabilidade de assisti-lo e de protegi-lo estã se compor -

existentes. Não falei em possiveis falhas. Sei perfeitamente

que a FUMAI tem falhas, que erra. Munca escondi tal fato nem
jamais afirmei que a FUMAI e perfeita. Não existe õrgão oer-

feito. O que procuramos fazer e sanar essas falhas ou erros.

falhastando em sua miss~o e, por outro lado, constatar as

Apesar das recomendações feitas,NAI não acorrenta o indi

FUNAI atua praticamente em todo o Brasil. Seria veleidade eu

POreM nem sempre isso pode ser feito, pois, às vezes os mes-

apuração e aplicação da decorrente sanção, que chega à de~i~

são, às vezes, con o conseqfiente processo judi ci a1. Hão pr,2

curamos esconder coisa alguma. Fazemos uma administração às

afirmar que tomamos conhecimento de tudo o que se passa nas

ãreas ind'genas. O que posso afirmar e que qualq~er deturpa

ção, não cumprimento de dlretrizes e qualquer compulsão feita

a indio, praticada por servidores, e objeto da mais rigorosa

a

testeflunhar

mos não chegam ao nosso conheci~ento. E preciso ver que

claras. Os jornalistas aqui presentes poderão

alguns vem participando, o que demonstra liberdade de locoflo

ção. Em alguns casos, alem de nada lucrar, o indio e prejudi

cado. Vou cltar um exemplo. V.Exas. devem estar lembrados de

que A FUNAI foi acusada de despedir um indio pelo fato de o

mesmo haver participado de uma reunião do CIMI, realizada em

Ruinas de São Miguel, no Rio Grande do Sul. Trata-se do 1n

dia João l~aria Ferreira, modesto empregado da Serraria de Xa

pecô. O mesmo não sõ abandonou o serviço sem au.orização, c~

mo não co~pareceu ao trabalho por mais de 30 dias, caracteri

zando abandono de emprego. Tratando-se de indio, á FUNAI pr~

curou saber os motivos de tal ato. A apuração consta de uma
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que jamais lhes fechamos as portas por temor a qualquer re

portagem. são jornalistas que acompanham de perto o problema

do indio brasileiro e a atuação da FUflAI. fluitos têm partici

pado de viagens que realizo, com toda a liberdade de prescr~

tar as ireas visitadas, conversarem livremente com os indlos,

assistindo, inclusive, os diilogos mantidos pelo Presidente

do õrgão com as lideranças tribais. Suas reportagens têm

ideia que existe ~e preparo. Serã que aquela celebre missão

do Padre Caleri estava preparada para fazer o contacto com o

indio Waimlri - Atroari? Serã que todas as missões estão pr~

paradas para o ~rabalho com os grupos indigenas? Seri que e

considerado um preparo o fato, por exemplo, de um missionãrio

andar nu no meio dos 'índios, inclusive usando o protetor p~

niano? Serã isso considerado preparo ou outra coisa?

prestado um bom serviço ã causa indigenista, mesmo quando ~

presentam aspecto negativo. O indio ê o objetivo, ê a mola

O SR. RELATOR (Deputado Uba1do Corrêa)

to obrigado. Nesse mesmo depoimento, General, foi citada a

dispunha de quatro em Brasi1ia, segundo foi dito aqui. ~ ver

dadeiru esse fato?

da nossa atuação. Para ele devem convergir toda a nossa ate~

ção, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação e sensibi

lidade. Por isso ele deve ser considerado como um fim e não

morte de 68 indios Yanomani por falta de medico, e a FUNAI

irea de missão religiosa. r irea da Missio Katrimani.A FUHAI
não tem nenhuma outra infra-estrutura na ãrea. O papel da

Missão não ê simpleSMente religioso. Ela tambem tem respon-

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira) 

Deputado Uba1do, infelizmente foi verdadeiro. 110rreram 67 1!!.

dios naquela região, vltimas de sarampo. Parece que a idêia

como um meio para atin~ír outros fins. Se essa CPI, ana1isa~

do os depoimentos prestados, puder sugerir ou propiciar medi

das ou meios para permitir ao õrgão um melhor desempenho em

beneficio do inaio, ela teri atingido o objetivo para o qual

foi criada, e deixarã de ser uma CIP impossivel, como afir

mado por un depoente. Agradeço a atenção dispensada, Sr. Pr~

sidente, e coloco-me ã disposição da Comissão para os deba

tes.

era responsabilizar a FUNAI por essas mortes. Quando

que havia quatro medicas em Brasl1ia, e que aquela

disse

uma

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias subilidades par~nte uqueln comunidade, pelo menos no canjJo

vaes) Sr. General, V.Exa. não pode ser acusado absoluta - da saude. Quanáo a FUNAI tomou conhecimento da existência

Eu acredito que essa acusação tenha sido fruto do contacto

mente de 1acõnico ou de omisso nas suas informações. V.Exa.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira) -

se alongou por 140 minutos que eu considero de alta objeti

vidade, oarticu1armente, no que toca ao aspecto polõmico,qu~

do V.Era. muito contribuiu para a elaboração dos re1atõrios.

ao contestar aflrmativas feitas por antecessores seus nesta

custou

medicos

na irea. Contratamos inclusive helicóptero, que nos

ra aquela ãrea. Não precisamos absolutamente levar

da crise de sarampo, ji os 67 'índios tinham morrido. A preQ

cupação da FU~AI foi evitar que o sarampo se alastrasse por

outras comunidades. Mobilizou todos os recursos disponíveis

120 mil cruzeiros. Mobilizamos recursos da FAB, recursos liê

dicos do Governo do Território de Roraima e os deslocamos p~

de Brasllia. ile1hor do que eu para dizer, fala uma carta que

recebi da Missão Katrimaui, do seguinte teor: "Sr. Presiden

te, agradecemos ao Sr. e ã equipe de saúde pela valiosa cola

boração que foi prestada ã Missio Katrimaui, na ocasião da

ultima trãgica epidemia de sarampo que vitimou 67 índios da

região do Alto rio Katrimaui. Por parte da FUNAI e da Secr~

taria de Saúde Boa Vista nio foraM poupados sacrificios, r~

medios e meios para atender aos indios doentes. Foram imuni

zados com gamag10bu1ina 65 indioS do Alto rio Katrimaui e

162 indios que moram perto da Missão. Três indios foram lev~

dos de avião para o Hospital Coronal Mota. Obrigado, Sr. PreNão sei

mesma CPI. Eu indago do Sr. Relator se tem perguntas a fazer

ao Sr. Depoente.

Tem a palavra o Sr. Deputado Uba1do Corrêa.

O SR. RELATOR (Deputado ~ba1do Corrêa) -- Ap~

sar de ter o Depoente praticanente esgotado o assunto, gost~

riamos de fazer algUMas indagações.

do 'índio com trabalhadores da Estrada Perimetra1.

General Ismarth, um dos depoentes acusou a F.!:!.

NAI de despreparo com relação aos indios Yanomani, na região

do Ajarani, onde mantinha um posto de triagem na Estrada Pe

rimetral Norte. O que pode o Sr. nos informar a respeito?

saiu de sua área, embriagou-se numa cidade, brigou e matou.

Não vou dizer que a missão estã despreparada. Não e o caso.lli

tacto éom trabalhadores da estrada, absolutamente não pode
mos consià~rã-lo. Ji foi dito nesta CPI por outros depoen-

tes, e por mim mesmo anteriornente, que ninguem consegue s~

de se locomover. Ele burla toda e qualquer vigilância para ~

zer qualquer contacto que ele queira. Isso ocorre não só em

irea.s da FUI/AI como tambêm em âreas de missões religiosas.flão

vou querer criticar uma missão, porque o indio dessa missão

liberdade

indlos

Yanomani da região. Sinceros agradecimentos. Assinado: Padre

João Batista Sariro, Irmão Carlos Zacquini."

sidente, em nome dos responsãveis pela Missão e dos

o 5R. RELATOR (Deputado Ubaldo Correa) -- Sr.

General, foram tambem denunciados os males cau~ados pela

construção da BR-80 aos 'índios do Parque do Xingu, pelo fato
de haver sido alterado o traçado inicial da rodovia. Ji ouvi

mos vãrios depolmentos a esse respeito, inclusive do General

Bandpira de Melo e do General Jose Costa Cavalcanti. ontem,

os quais justificaram a alteração do traçado. Tem o Sr. mais

algum esclarecimento a acrescentar aos depoimentos prestados?

Quais as medidas que estão sendo tomadas para preservação do

indio? vê o Sr. alguma solução para esse problema?

o

a

con-

não sei o que o de~oente considerou como preparo, qual

,
qual foi o objetivo nem o detalhamento que caracterizou

despreparo. Se o despreparo estiver voltado para esse

g~rar o indlo numd determinada ãrea. O 'índio tem
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o SR. OEPOEnTE (Isnarth AraGjo de Oliveira)-

Em termos de COMpletar o esclarecinento sobre o porque da

gilãncia para eVlt~r que o indio fizesse contactos. Essa me

dida seria onorosa. Iria exigir construções, equtpamentos,co~

estrada, tenho a inpressão de que os depoi~entos anxerior~s

ji justificara~ perante esta comissão. sê desejava compleme~

tar informando o seguinte: eu verifiquei que a ideia que era

preconizada no Gltimo decreto e que alterou o Parque do Xin

gu jamais poderia ser cumprido. O Gltimo decreto previa que

q~ando a FUnAI ten necessidade de recursos para Dut~as ãreas.

Acredito que una iospeçio local na BR-30, para v~rlficar .1S

atuais condições de trãfego da estrada e se efetivamente ela

impossTvel

a irea norte do Parque deveria ficar interditada, com

na art. 19B da ~onstituição Federal, mas com aquele

ate que o indio dessa região fosse transferido para

base

ideia:

dentro

tratação de pos90al, e isso seria praticaMente

estã sendo usada como planejaram, talvez permitisse uma

dança de politica em relação ã estrada.

O SR. RELATOR (Oeputado Ubaldo Correa)

FUNAI nunca fez essa lnspeção?

ml!

A

197~, parece-me que era comum naquela ocasião prever-se reno

ção de indio de uma irea para outra, como foi o caso de Arl

puanã. Foi a mesma coisa. Transferiu-se o indio para dentro

do Parque. Era a mesma filosofia. Com a vigencia do Estatuto
do Indio, não poderia mais prevalecer essa ideia. Primeiro,

do Parque do Xingu. Isso jamais poderia ocorrer. r o indio

Txukarramãe que esti li locallza~o, que jamais iria locali

zar-se junto aos indios Txukarramãe de dentro do Parque, ap~

sar de serem seus parentes. Eles tem fricções, estão bem lo~

ge, se procuram, mas jamais voltariam a se juntar. Em segu~

do lugar, como esse decreto do Parque data de 1971 ,anterior,

portanto, ã promulgação do Estatuto do Indio, que data

O SR. DEPOErlTE (Ismarth AraGjo de Oliveira)-

Não. Não compete ã FUtlAI. r uma estrada federal, do DNER.i1as

de

Peixotoa impressão que se tem e que ela janais saiu lã no

se trecho que cort~ o Parque do Xingu? t1ão serla o caso

se tentar corrigir esse erro? Talvez esta CPI pudesse prov~

car essa inspeção.local, para se verificar a vali~ade da e~

trada.

d2 Azevedo, na Cuiabi:Santarem. nunca deu trãfego ate Cuiabã

-Santarem. Parece-me que ela tem trãfego regular ate uma lo

calidade que tem o nome bem expressivo de Bangue-Bangue. Oai

para a frente; acho que não hã praticamente trãfego algum.

Não seria o caso de se tentar recons~ituir o traçado anteri

or, passando ao sul da Cachoeira Von Martius, eliminando es

de

indiooo indio não queria ir. Segundo, não se iria tirar

visitar os do norte. Com essa irea delimitada,que ji estã em

fins de demarcação, na realidade o Parque vai ter um acresci

mo de mais de 120 mil hectares. r uma irea que esti senao ~

crescida, que não era prevista no decr.eto de 1971. Tudo isso

que foi feito não significa que o indio deixari de fazer co~

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) -- Foi

dito num depoimento que a finalid~de da FUnAI .•.
O SR. OEPOE1HE (Is~arth AraGjo de Oliveira)-

Eu deixei de responder uma pergunta, sobre a solução que p~

deria ~er dada. Una solução onerosa seria a FUrlAI nos 40 km

que a estrada corta o Parque do Xingu, colocar postos de vi-

ã força. Terceiro, ali era o seu habitat. Tratava-se de co~

seguir manter o indio no seu habitat. Foi isso que a FUnAI

fez. Um dos modos de minimizar: reservar uma irea, para o i~

dio, em que se Mantivesse a Cachoeira Vom Martlus como limi

te norte, o rio Xingu como limite leste, com 120 mil hecta 

res para eles, permitindo uma irea de transição para que eles

seus parentes, evidentemente ele poderi fazer contactos ind~

vidos, quando atravessa a BR-BO, Estrada Xavantina-Cachimbo.

Quanto às medidas que estão sendo tomadas, para preservação,

nês implantamos um posto indigena na irea norte que estã se~

do demarcada. Essa ãrea, ê preciso sentir, segundo Orlando Vi
las Boas, jamais a União poderia perder. Diz Orlando Villas

Boas que nessa irea, que ia ser abandonada, esti localizado

o centro geogrifico do Brasil. Mais uma razão para ficar nas

mãos do Governo, no caso a FUNAI, naquela região. Estamos pr~

curando evitar que o indio saia de sua irea. Evitar, porque

impedir não se impede.

D~

nas

regi

quando

Estradas

NAI, se quisernos usar a Convenção de Genebra, no seu

portando-nos ao sey oficio, informamos a V.Sa. que este

a ocupação de espaços vazios, a abertura das estradas

pos fizessem contactos indevidos com o indio. Hoje não ostã

mento interno; a FUrlAI estã voltada exclusivamente para o i~

dio. Não levaMOS em conslderação nenhum outro êrgão

ãreas indTgenas e o trãnsito seguro atravps das ~es~as. CD~O

Presidente da FUMAI, que tem V.Sa. a dizer?

O SR. DEPOEilTE (Ismarth AraGjo de Oliveira)-

A finalidade da FUM~I nunca foi propiciar a ocupação de e5P~

ços vazios. A finalidade da Funai estã bem expressa na legi~

lação, no ato de criação da FUnAI, no pr~prio Estatuto da FU

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) -- Foi
dito num depoimento que a finalidade da FunAI e possibilltar

de Rodagem do Estado de Goiãs. Levantou essa preocupação.R~

cebi uma resposta do engenheiro, Diretor-Geral, que diz: "R~

mente tomou providencias junto ao Departamento de

partamento realmente estã executando a construção do trecho

Formoso do Araguaia ate a ~arg.m direita do rio Javae, e o

se trata de defender o Tndio. Particul&rmente, nessa questão

de rodovias, a FUflAI olha e o interesse do indio. A Transam~

zõnica -- se não me engano foi dito aqui que cada firma en

preiteira tinha, junto ã sua equipe de topografla e des~at~

mento, servidores da FUMAI. não para proteger essa equipe,

nio era essa a finalidade. Era para proteger que esses gru-

ocorrendo esse problema de estrada. Se não me engano, apar~

ceu hã poucos dias nos jornais a noticia de que seria cons 

truida uma estrada que iria cortar a Ilha do Bananal e,possi

velmente, cortar o pr~prio Parque do Xingu. A FUnAI imediata

a

sulpossam visitar livremente os parentes do sul, e os do

tacto indevido. Com liberdade de locomoção, com visitas
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diferentes missões religiosas. Dessas missões religiosas V.

~o obrigado, general. Sr. ~residente. muito obrigado. e me

com o seu depoimento, Gen. Ismarth, no que diz respeito, ini

cialr.,.ente, a una con~tatação que nele e feita quando fala das

vaes) -- P01S não. O inscrito seguinte ê o Deputado Airton

Soares a quem tenho o prazer de dar a palavra.
O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Preocupel-me

à

No-

Mui

Comi~

a1gUla~

legislação

O-SR. RELATOR (Deputado Uba1do Corrêa)

nova que Cercela essa atividade parlamentar. Então. a preoc~

pação, aqui revelada por um dos depoentes, sobre Comissões de

Inquêr1to, ê p1ena~ente vã1ida. Em que pesem todos os esfo!

ços da Presidência, do Relator e a boa vontade da FUNAI em

ir às reservas para constatar aqúilo que V.Exa. diz, nôs es

tamos realmente já prejudicados pelo tempo e faremos duas ou

tres viagens, na medida do possivel, com todos os esforços

que estão sendo desenvolvidos pela Presidencia, por V. Exa.

e pelo Relator. Então, na verdade. não vamos verificar, Sr.

depoente, _no local o que está acontecendo. E nio posso, nio

tenho condições de, depois de ouvir V.Exa. por duas horas e

alguns minutos, com muito prazer, pinçar do seu depoimento
COlsas que pudessem ser de interesse para esta CPI. Terei de

analisá-lo posteriormente e quiçá, pudesse conversar novame~

te nesta CPI para poder discutir seu depoimento. Mas dele p~

demos abstrair algumas coisas. O primeiro item, quando V.Exa.

fala que o problema do índio e controlado pelo órgão e por

reservo o direito de. se entender, perguntar mais

COlsa posterlormente.

O SR. PRESIDEUTE (Deputado Israel Dias

invasão de reservas indígenas e a avaliar o sistema de medi

das desenvolvidas no sentido de resguardar a flxação dos gr~

pos indlgenas no respectivo hablxat. Lamentavelmente, a es

trutura, hoje, que dirige este Legislativo e no que diz res

peito às Comissões de Inquerito, impede que a Comissão vá

constatar aquilo que se diz in loco e oficialmente. A Comi~

são e impedida de fazer isso, porque existe uma

são de Inquerito destinada a apurar den~ncias relativas

Comissôes de Inquêrito. Realmente, estamos aqui numa

braço menor do rio Araguaia. Assim sendo, os serviços nio!

tingirio a Ilha do Sdnana1, patrlMSnlo da União. Agradece~os

a valiosa informacão e solicitamos que sempre ~ue ocorrer

possibi1ldade de serem atingidas parcelas do patrimônio indl

gena ou da União, que seja do seu interesse, por gentl1eza

nos seJa comunicado,"

O ~R. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) -- . A

FUNAI procura evitar a cohstrução de estradas.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Ara~jo de 01iveira)--

Acionel, no dia 4 de agosto, com uma carta, e recebi no dia

12 de agosto a resposta, que 'vou deixar com a CPI tambem. P~

rale1amente, a FUHAI às vezes se antecipa. Tivemos conheci

mento de que, com a construção da hidreletrica de Tucuruí,um

trecho da Transamazônica iria desaparecer sob as iguas. Nôs

nos preocupamos. Se vai desaparecer um trecho da Transamaz~

nica, ela teri que ser construída por algum outro lugar. ?~

deria atingir uma irea indígena. Desde o dia 25 de julho de

1975, hi mais de um ano, fiz um oficio ao DUER, mostrando e~

sa preocupação e solicitando que ele. com antecedência, for

necesse à FUflAI o novo traçado da Transamazônica, para se p~

der saber o que iria acontecer. A resposta evidentemente d~

morou. Houve demora na resposta, mas para nõs isso e signif!

cativo. Somente anteontem recebi a resposta do Diretor-Geral

do DNER, que diz: "Reportando-nos a~ termos do ofício de 261

7/75 dessa Presidencia. vimos comunicar a V.Sa. que. apõs vE

rios contatos man!idos com a ELETRONORTE, este DUER vem de

contratar com a empresa LASA - Engenharia e Prospecções S.A.

a elaboração dos novos traçados, segmentos das rodovias SR

230 e BR-422, que serão inundados pela construção da hidre1~

trica de Tucurui. Cumpre-nos informar que, entre as condi

ções estabelecidas para definição dos traçados em pauta, se

inclui a exigencia de serem rigorosamente respeitadas e não

secci01ladas as ireas indígenas dd região." E: um compronl1s·

50, então, que o DUER ji assumiu. de que a reserva Paracani

não serã cortada pela rodovla Transamazônica. Ele pode esc~

lher outro traçado. menos este.

cidir no mesmo erra. fizemos oficlos-circu1ares a todos os

Governos Estaduais e Governos de Territórios.solicitando que

o SR. DEPOENTE (Iswarth Ara~Jo de Oliveira)--

Podem tentar e nôs embargamos a construção. Para evitar que

Exa. teve a preocupação de falar dos Salesianos, do Bispo de

Chapecõ e se referiu contundentemente ao CIlIJ. Perguntaria a

V.Exa. se existem outras missões religiosas ou outros grupos,

que não sejam ligados a esses grupos citados, que tambêm tem

atividades em áreas indígenas. Tem V.Exa. conhecimento da

existência do Summer Institute ou outros grupos que atuan no

sentido de fazer com que seja controlada a natalidade em ce~

tas ãreas do País?
O SR. DEPOENTE (Ismarth Ara~jo de Oliveira)--projeto dedessem conheci~ento previ o à FUNAI de qualquer

O SR. RELATOR (Deputado Uba1do Corrêa) -- Ap~

sar da negativa da FUllAI,e1es podem decidir construir uma e!

trada?

Departamentos de Estradas de Rodagens Estaduais pudessem in-

no passado.

construçio de rodovias, para a FUHAI poder Verificar se, por

entre ôrgãos de Governo, sejam estaduais, sejam federais,

muitos problemas desaparecerão e não surgirão como surgiram

acaso, alguns desses projetos não viriam incidir em área in

digena. Estamos já recebendo respostas. inclusive de Govern!

que, por acaso, a FUMAI reconhece que não estão realizardo

um bom trabalho ou que não querem seguir a filosofia do Go-

Deputado Airton Soares, eu não me aprof~ndei no relacioname~

to das missões religiosas que atuam em áreas indigenas. Sim

plesmente. citei que existem 53 missões religiosas; são 21

catõlicas e 32 nio católicas, que trabalham com indl0s en vf

rias regiões do Pais e nas quais inclUi-se o prôprio Summer

Institute. Então, são órgãos que vêm trabalhando. E aquelas

De m~

previo

dores, afirmando que cumpri rio esse pedido da FUMAI.

do que tenho impressão de que, havendo entrosamento
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trabalho?

i precise fazer tudo de novo. tlum posto criado, novo, t~IIIOS

o SR. DEPOEnTE (Ismarth Araujo de Oliveira) --Con

Brasil. Basta adquirir um pouco de Know-how e entregar a nós,

brasileiros, essa tarefa. Não e só no campo da 1ingOistica ,

Um a!!.

religioso

Há outras eno SR. DEPUTADO AIRTON SOARES

essas caracteristicas, não. O resto e fundamento

mesmo.

não; mesmo no campo da pesquisa pura, antropo1õgica.

tidades semelhantes a essa Summer Institute que atuam, tam

ber.;, na ãreq indigena? Tem conheCImento V.Exa? Que desvesti

das ou travestidas de missões religiosas possem fazer esse

O SR. DEPUTADO AIRTOn SOARES -- V.Exa. fala a es

ta CPI que existe um grande problena de verbas na FUnAI. Jã

i uma rotina de todos os depoentes, dos mais variados seto

res de governo, alegarem insuficiência de verbas para as suas

atividades. Acho que, realmente, se estivesse numa posicão

assim, ~ambem diria que não tinha dinheiro para fazer as cai

sas; mas percebo claramente que, dentre essas verbas; pelo

que examinei no plano para 1977, tudo estã por fazer. As edi

ficações, por exemplo; parece-me que não havia nada ainda en

posto indigena edificado. Eu vi postos indigenas ali; vão

construir escolas; a maior parte i: edificações para ambul~

tórios, escolas etc. Gostaria que V.Sa. me informasse o se

guinte: que encontrou V.Sa. na estrutura da FUnAI?

que constnulr escola, enfermaria, toda a infra-estrutura do

posto. Ali estã posto novo e posto jã antigo, e aquilo dali

e simplesmente um plano de aplicação de recursos.Quer dizer,

os recursos são repassados no inicio e até o fim do ano po

dem ser aplicados. Mediante acompanhamento e que nós vamos

tropglogo estrangeiro propõe-se fazer uma pesquisa no Brasil

sobre determinado assunto; ora, se houver um pesquisador na

cional capacitado para fazi-la, por que entregã-1a a um pes

quisador estrangeiro que, is vezes, nada deixa aqui em troca?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira) --Ex~

tia muito coisa e muito coisa foi feita em termos de FUnAI,

mas muito coisa estã exigindo reformulação. No campo de edu

cação, por exemplo, só para tratar de um aspect9 -- a escola

que, hã 10 anos, atendia a uma determinada população, hoje

jã não satisfaz, pois a população cresceu. Então, ê preci90

aumentar as salas de aula. Criou-se a figura do monitou bi

lingue. Ele tem que ter instalação. Então, aquilo ali não e~

tã significando coisa nova. Hã necessidade de construção P!

ra consertar coisa que jã existia e que nio estã mais sati~

fazendo. Em outras ãreas, não. Em ãreas que estamos entrando,

essa atividade pela FUNAI?

civas do que qualquer desses concepcionais usados por civili

zados.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Não, sobre a

O·SR. DEPUTADO AIRTDU SOARES - E sobre a atu!!.

ção do Summer Institute?

O SR. DEPOEUTE (Ismarth Araujo d~ 01iveira)-

Nunca soube nada a respeito de anticoncepcional.

O SR. DEPOEUTE (Ismarth Araújo de Dliveíra)-

Não era controlada por ninguim. Estã no Brasil hã 23 anos, e

sua atuação, co~o entidade no trato com o indio.

O SR. DEPOENTE (Ismarth de Araujo Oliveira) 

Bem, o Summer Institute i uma entidade que tinha um convênio

com a FUNAI, no campo da LingOistica, não só com a FUNAI, cQ

mo tambem com a Oniversidade de Brasilia; e ainda mantem co!!.

venio com o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Mas a fina1id~

de principal do convênio i linqOistica, o estudo da lingua

indigena, i a elaboração da c;rtilha, e o preparo do monitor

bilingOe, porque o indio deve ser preparado para alfabetizar

o próprio lndio na lingua materna. ~as, apes~r de ser um nr

gão, vamo~ dizer, puramente ticnico, ele, paralelamente, tam

bem atua como missão religiosa. Então, nós costumamos dizer

que i um órgão lingOista-missionãrio. E estamos sentindo que,

is vezes, a parte religiosa se sobrepõe i atividade lingOista

que devia ser a atuação fundamental do próprio Summer.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- r controlada

verno com relação ao indio, são retiradas. Mas, de modo g~

t;'a1, nós reconhecemos que a maioria dessas missões religiosas,

a sua quase tota;idade, são missões que jã trabalham hã 70,

80, ate hã 100 anos com o indio. Quando nem existia qualquer

õrgão de proteção do Governo, eram elas que se dedicavaM i~

teiramente ao indio. E esse trabalho continua a ser vã11do

ati o dia de hoje. não chegou, jamais, ao meu conhecimento 

não posso dIzer em termos de FUNAI, porque houve outr~s ad

-ministrações -- que quaisquer dessas missões estivessem dis

tribuindo anticoncepcional ao indio. Pelo contrãrio, nas no~

sas andanças, nas nossas viagens, o que estamos notando i o

aumento da população infantil, i um crescimento demogrãfico

de todos os grupos indigenas, que atinge quase que 50% da PQ

pu1ação local, e isso estã preocupando o próprio indio. Eles

dizem: "Nós estamos crescendo". E não acredito que qualquer

missão, qualquer que seja ela, fosse partir para esse campo

de antiçoncepcional, porque, quando o indlo deseja limitar o

numero de filhos, ele mesmo o faz, usando os meios da natur~

za que tem ao seu alcance, ervas e raizes, que são menos no-

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Eu ouvi pela se-

gunda vez, V.Exa. falar que a população indigena cresce, e

sentir o que estã sendo feito na realidade. ~5 vezes, os re

cursos previstos no iniCiO do ano, ipoca da construção ,jã

não satisfazem, tem que haver um reforço, e as nossas dota

ções, efetivamente, são reduzidas.

nunca esteve sob controle. O controle começou a ser rea1iz~

do agora; _ FUNAI; mediante convênio com o Museu Nacional,

desde o pr~ncipio do ano, estã fazendo uma avaliação do tra

balho do Summer Institute. E nós acreditamos que todas essas

entidades estrangeiras -- isso ai e uma questão ati um pouco

de patriotismo -- devem ser, paulatinamente,substituidas ?or

elementos nacionais. Nós temos profissionais capacitados no todas as estatisticas que eu tive ati agora mostravam que
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ela decresceu. Hão sei como conciliar. Teria havido uma nova

reformulação que tivesse possibilitado ao indio reocupar os

espaços que tinha anteriormente?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Ara~jo de Oliveira) -- nio

r que a aacinaçio preventiva, particularmente, que eliminou

aquelas grandes epidemias de gripe, sarampo que dizimavam p~

pulações inteiras, foi um dos fatores positivos do crescime~

to pópulacional, aliado tambem i questão alimentar, outro

problema. Quer dizer, muitos indios viviam propriamente de

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Sim. Peço descyl

~as por não poder revelar-lhe, agora, pois pretendia sugerir

~ viagem, que se passasse por lã.

O SR. DEPOENTE (Ismarth AraGjo de Oliveira) -- I~

só e para poder responder. PriQeiro nôs não teQOS veteriná~

rio em áreas ind;genas. Não-existe nem estã previSto. De ~o

uo que eu estou estranhando V.Exa. dizer da ausência do vet~

rinário; que não existe. Nós não temos radiote1egrafista te~

bem em posto indigena. Não existe. ~ o próprio chefe do po~

delegacia e com o posto. De modo que estou estranhando tam-

como oe -- rádio SSG -- liga em fonia e fala co~ aparcos elementos subsistentes. A própria evolução econômica

dos grupos indfgenas, a melhoria do sistema de alimentação,

permitiu esse crescimento. Isso pode ser constatado. ,Se a

to que

bem essa referência. Nio hão De modo que, . ara saber a com

crianças existentes. Nós estamos melhorando ainda mais esse

atendimento à ~opu1açio, atraves de um convênio que reçent~

Ilente firmamos com o INAH. O INAM estã dando, agora, alime~

tação à mie gestante, nutriz, e às crianças ate seis meses

de idade, gratuitamente, em todas as áreas indigenas. Tudo

CPI for visitar uma dessas áreas, verá o grande numero de pulsio que estã havendo, seria preci~o identificar. Sabemos

existir ãreas com-compulsões, evidentemente, e a FUNAI proc~

ra contrapor-se a essa compulsão, atuando a policia federa1

imediataQente. Quando há tentativa, a FU~AI usa o poder de
policia e coloca para fora. Hã problemas, ainda, se quiser

complementar, de fazendas dentro de área indlgena. Isso exi~

isso melhora o estado de higiene" e a mortandade decresceu te.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- ~ a segunda partecompletamente. Hoje, nasce mais do que morre

digenqs.

nas áreas in

de minha pergunta: se hã noticia de infrações ou pressões

ocupam o espaço vazio.

qUenta mil hectares, que faz um trabalho ostensico contra os

que, exatamente no caso, a pessoa que informou sobre tais ciL

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira) -Uós

nós

cin-

Eu disse isso a V.Exa.,poLO SR. AIRTOn SOARES

cunstâncias e um próspero proprietãrio rural, dono de

que têm cometido esses proprietários rurais das áreas próxi

mas às reservas indigenas.

O SR. DEPOENTE (Ismarth AraGjo de Oliveira) --Tem.E

a FUflAI estã con ação na Justic" contra essas fazendas. Ag~

ra, nunca e-uma açio rãpida.

indios, e aproveitou para fazer, na oportunidade. para

que e~tãvamos passando pela região onde ele tinha propried!

des. Por isto foi que perguntei taQbem se V.Exa. sabia de aI

gum trabalho negativo que possa ser feito contra a FUllAI,co~

tra os lndios, por parte desses proprietãrios de terras que

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Nobre Depoente,

há poucos dias atrás -- eu vou prestar um rápido depoimento

quando ~obrevoava região que dá acesso ao interior de Mato

Grosso, o aviio em que me encontrava sofreu uma pane no mo

tor, tendo qUe fazer uma aterrissagem forçada. E, curiosame~

te, desceu ã beira do rio das Nortes, ao lado de uma reserva

Xavante; o contato que lá tivemos deu-nos noticia de uma si

rie de ir!egu1aridades que estariam sendo cometidas pela F~

NAI, naquela unidade. Po~ isso, o ~eu empenho, principa1me~

te, depois desse fato, em sair d~qui e ir a essas reservas,po

que lá foi-me dito que a FUNAI,embora conste haver um veteri

nário, este lá nio aparece;sobre radiotelegrafista, o rádio

está quebrado há seis meses; um fazendeiro abriu uma estr!

da pelo meio da reserva indigena; os lndios, ao inves de, c~

mo V.Exa.está dizendo, estarem ~om suas crianças todas ri

cas,alimentadas e desinfetadas,pe10 contrário estio morre~

do, famintas e abandonadas. Essa oportunidade Toi para mim sabemos, Sr. Deputado, e isso ocorre em todas as áreas: ou

muito valiosa. fo~ uma ocasiio. Indago de V.Exa., nesse sen-

ou deixer.! de existir ou abandonem a área? Tem notícia de a]

tido, o que esses proprietários de terra' que circundam as~

servas indigenas tem realizado, que V.Exa. ten~a conhecine~

to, no sentido de fazer com que essas populações indigenas

eles procuram jogar o indio contra a FUNAI -- e um dos pri~

cipais trabalhos deles, jogar o indio contra a FUNA! -- ou

jogar a população circunvizinha contra o próprio indio. ~ um

trabalho de não que~er, às vezes, perder aquilo a que não têm

direito -- e preciso que se'diga.
gum fato nesse sentido?

O SR. DEPOEnTE (Ismarth AraGjo de Oliveira) -- Eu

pediria, primeiro, ao ilustre Deputado, se fosse posslve1, i
dentificar a ãrea.

O SR. DEPUTADO AIRTOn SOARES -- lia Reserva de
Areiões -- esta eu vou situar -- existem duas fazendas lã i~

crustadas. Quais as providências que a FUFlAI teQ desenvol vi

do nessesentldo?

O SR. DEPOEilTE (Ismarth AraGjo de Oliveira)-Ação

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- ~ que estou pr~ na Justiça.

tendendo ir lá antes, oficialmente, com a Comissão.

O SR. DEPOEnTE (Ismarth AraGjo de Oliveira)

sim e muito vago, porque área xavante temos várias ali, no

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- A ação jã está a-

juizada?

O SR. DEPOE~TE (Ismart~ Araujo de Oliveira) -- Já

rio das l!ortes. estã ajuizada. Falta decisão judicial, porque a FUilAI não PE
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de impor ao Juiz dar u~a decisão. lias ji esti na Justiça.

O SR. DEPUTADO AIRTOn SOARES -- Hã quanto tempo?

O SR. DEPOEnTE (Iscarth Ara~jo de Oliveira) -- Hi

'dois anos.

A SRA. ASS.SSORA (Laia ~attar Rodrigues)

Uma vez.

O SR. OEPOE~TE (Ismarth Ara~Jo de Oliveira)-

Mas tem haviuo outres casos, não e, Ora. Laia?

D SR. DEPUTAOO AIRTOn SOARES -- Eu queria indagar

ireas. Hã certidões negativas fornecidas de ausencia de pop~

lação ind'gena. Hã algum caso de que o nobre Depoente tenha

do nobre Depoente, passando, agora, para a demarcação de

A SRA. ASSESSORA (Laia Mattar Rodrigues)

Com um ciaaaão de São Paulo. Agora o General Ismarth cassou

duas certid6es, em que constatou ter sido essa certidão dada

em outra adminlstração, e ele tinha necessidade de interdi-

FUNAI jamais faria isto, Sr. Deputado. Jamais o 'ndio teria

desses casos, não se usou os nossos irnãos Vil las-Boas para

tirar os 'ndios da irea e deixar a propriedade para a agrop~

cuiria, ou se se manteve os 'ndios na ãrea e fez com que a ~

gropecuiria se afastasse da irea?

O SR. DEPOEnTE (Ismarth Ara~jo de Oliveira)

e jã estã ate na hora de tomar as providências, fazendo vol

tar a validade do documento, porque a ãrea não foi necessã·

ria para o grupo indlgena.

certldão,tar uma ãrea para atração ind'gena. Cassou essa

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Muito obrig~

do. Preocupado agora com os claros da FUNAI, pelo que vejo,

pelos n~meros que V.Exa. traz, eu, se jornalista, abriria a

matêria, mostrando a precariedade dos quadros funcionais da

FUNAI. lias eu lndago de V.Exa. o que fazem os funcionã':rio da

fi

depois

Quando

alguns

conhecimento, de a· F)HlAI ter fornecido a certidão e

constatado a existência de 'ndios na ãrea? E, se en

que sair para dar lugar a uma grande agropecuãria.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira) -

Já encontrei, no Rio de Janeiro, um escritório de r~present~

çio. E um escritório. cOm um n~cleo mlnimo para prestar apoio,

nio só ã administração da FUNAl, como tambem para apoiar os

demais õrgãos sediados no Estado do Rio de Janeiro. Então,

as aquisições que a FUNAI necessita fazer, de equipamentos ,

nõs delimitamos ou d~marcanos uma irea, olhamos exclusiva~e~

te o interesse do 'ndio. Não queremos saber quem esti int~

ressado, se a agropecuãria e de fulano, de beltrano ou de c1

crano. E nõs sabemos que muitas dessas ãreas, ãs vezes, são

de interesse ate de pa:lamentares ..•

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Nós tambêm sa

bemos.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Ara~jo de Oliveira)-

FUNAI no Rio de Janeiro, se ê que existem? Posso estar

informado.

mal

••. porque as vezes o parlamentar vê, em primeiro lugar, o de material que não existe em Brasllia, são feitos através

eleitorado e, e~ segundo lugar, o índio, menos em áreas onde

área foi constatado que se plotou uma area errada, não e?

o 'ndio ê eleitor e pesa na eleição.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES .- Eu indaguei de

V.Exa •. se em alguma circunstãncia aconteceu isso, de a FUANI

jã ter fornecido a certidão e depois constatar-se a existê~

do escritôrio do Rio. Mas não seria esta a justificativa pri~

cipal. A justificativa principal ê que ela tem em seu nucleo

servidores que cuidam da parte de pessoal, da parte de mate

rial, da parte de finanças. Tanto a parte de controle de pe~

soal, pagamento, aquisição de material para o Museu do índio

"e Casa do Indio como a parte de escrituração contãbil fica a

cargo do escritõrio. De modo que o Museu dedica-se exclusiv~

mente ã sua tarefa principal, que e o Museu, e a Casa'do r~

dio só cuida do lndio e não precisa preocupar-se com outros

problemas. Essa e que é a justificativa.

NessaA Ora. Laia explicarã, uma vez que tem os detalhes.

cia de 'ndio. nessa circunstãncia, se nunca aconteceu isto,

e evidente que a resposta estã pre)udi·cada.

O SR. DEPOEnTE Ilsmarth Arafijo de Oliveira) -

A SRA. ASSESSúiA (Laia "&ttar Rodrigues) -- A'

FUNAI não pode, em cada r:equerimento, i r ao chio ver se o

quando a FUNAI constata que a área sobre a qual e dada a ce~

tidão negativa não ê aquela onde o requerente se encontra,ela

cassa a certidão ~egativa, publica na imprensa e manda para

Então,requerente esti pedindo certidão sobre aquela área.

o cartôrio. E comunica a esses órgãos de financiamento: ao

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- V.Exa. teria

condiçio de informar quantos funcionãrios existem li?

O SR. DEP.OENTE (Ismarth Ara.ujo de Oliveira)

sã vendo aqui ••.

O SR. DEPUTADD AIRTON SOARES -- r que V.Exa.

fez um depoimento tão completo, que eu me permito entrar ne~

cartório, para evitar uma transação; aos bancos, para evitar

o financiamento, e ão prôpr.lo requerente, para que tome co-

se detalhe.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Arafijo de Oliveira)--

no Museu do ín~io, 17 funcionãrios, entre antropólogos, doc~

mentalistas, museõlogos, musicólogos, todos necessários para

e,Existem 12 funcionirios no Escritório de Representação,

ve-

aquele

o SR. DEPUTADO AlRTO,j SOARES -- Quantas

documento.

nhecimento de que usou de mã-fe e não deve utilizar

zes jã aconteceu, nessa circunstância especIfica? o Museu poder funcionar. E não precisa mais do que isso.

A SRA. ASSESSORA (Laia Mattar Rodrlgues) O SR, DEPUTADO AIRTON SOARES V.Exa. citou

Unia vez, neste caso~

o SIl. ilEPUTAiJO AIRTO,1 SOARES -- Uma vez?

muitos nfimeros, e eu gostaria de ver se bem entendi uma par

~e: V.Exa. disse que existe, prevista em orçamento, uma ve~
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O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Quer dizer e~

com 6 milhões. São pois 8 milhões de verba orçamentária e 6

milhões de renda indigena.

próprio interesse do indio. Quanto isso significaria, em te!

mos percentuais, colocada na proporção da verba orç~mentária

A nossa idéia é essa mesma. E e o que está preconizado no E~

tatuto do !ndio, entregando-se tudo para ele.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Mas isso faz

aindaser a solução. Mas nôs precisamos atingir áreas que

não foram atingidas. Como atingir essas áreas, se não houver

recursos para essa implantação inicial?

O SR. AIRTON SOARES -- Nesse caminho, entende

V.Exa. possa o indio readquirir o seu direito, a sua 1iberd~

de de se reunir livremente, e ciscutir seus pr9prios probl~

mas?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de 01iveira)

Já tem havido reuniões em Mato Grosso, na parte sul do Esta

do, sem a interferencia da FUNAI. !ndios Terena, Kaiwá, GU~

rani,já se reuniram. Mas isto não e o normal.

aconteceu ate hoje?

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Mas isto não

o SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira) 

r evidente esta liberdade entre os indios.

lideranças entre eles, e discutir, podem.

Não. A FUNAI patrocina esta liberdade de ele se dirigir. Mas
como já ocorreu em Nato Grosso. se eles quiserem reunir as

O SR. DEPOENTE (Iamarth Araujo de Oliveira)--

tem. Hoje é a FUNAI-quem patrocina. Ou estou mal informado?

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Não. Hoje não

se quer com aquela cõmunidade indigena. Para que haja um pr~

jeto em que o próprio indio possa assumir o seu destino, i~

clusive, tem-se que ir retirando, paralelamente, o patern~

lismo, que e incompativel com o desenvolvimento. Então, a F~

NAI tem de ir diminuindo. A FUNAI e excessivamente paterna 

lis~a. Essa i uma realidade. De modo que, atraves de siste

mas de cooperativas, atraves de capacitação do indio,ele me~

mo conseguiu emprestimos bancários legais, que vão eliminar

essa necessidad( de dotação orçamentária. Acho que deve ter

sido essa a ideia do Governo, quando resolveu transformar a

FUNAI em Fundação. O espirito da Fundação deve ser este: r!

duzir cada vez mais as necessidades de dotação orçamentária,

seja atraves da exploração do patrimônio indigena, que hoje

a FUNAI está explorando e amanhã será o indio, seja através

de financiamentos que o indio vai conseguindo para seus pro

jetos, que a FUNAI está dando empurrão para começar. Então,

acredito que daqui a alguns anos os recursos orçamentários ,

ao i~vés de aumentarem, tenderão a diminuir. Essa que tem de

no

que

res

própria

ba destinada ã FUNAI, e que a FUNAI tambem, no que diz

peito ao patrimônio indigena, tem verba para aplicação

tão que daqui a pouco nós vamos poder deixar que a

exploração do patrimônio subvencione •••

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Dliveira)--

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Percebo

de que V.Exa. dispôe?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira) 

Pelos dados que forneci, para 8 milhões de dotação orçament!

ria para desenvolvimento comunitário, a renda indigena entra

com que as verbas para a FUNAI, não aumentem. As verbas fed~

rais, as verbas de Governo, dinheiro do povo, que paga impo~

to para sustentar a administração e para gerir os interesses

do Pais. Isso faz com que ela não seja aplicada. Isso não é

uma contradição com aquele apelo que V.Exa. fez, quando c1~

mava por mais verbas para o seu órgão?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira) 

~ais verba, porque há um limite de recursos que podemos auf~

rir na exploração do_patrimõnio indigena. Nós não estamos a~

mentando os atuais projetos econõmicos, estamos mantendo-os

sem aumento. São 400 hectares de soja numa área, 360 em ou
tra. Não estamos aumentando mais. De modo que a previsão da

arrecadação será em função das flutuações do valor da soja.

Mas nós precisamos implantar muito mais projetos.' Isso que

foi apresentado ai e o minimo de projetos a serem implanta -'

dos. Então, nós vamos continuar precisando de muitos recu!

sos para implantar outros projetos em áreas que ainda não fE..

ram alcançadas. E o recurso, naturalmente, e contando com o

da renda indigena, da exploração do patrimônio. Nós precisa

riamos de mais verbas de dotações orçamentárias, para poder

fazer mais coisas.

nho que trilhamos no que diz respeito ã educação no Brasil.

uma necessidade de investimento do Estado, como está sendo

entendida hoje a educação no Brasil, uma área que pode ser

suprida pela iniciativa particular. Ai, no caso, ainda bem

que se trata de populações indigenas trabalhando para auto

manterem-se. Pergunto: nessa hipôtese, o que a FUNAI tem fei

~o para, na medida em que está dando capacitação para as PE..

pulações indigenas se manterem economicamente, tambem dar a~

tonomia a essas populações?

cami-

concretos nessa reunião. Foram tomadas decisões na hora, ta~

to por parte da FUNAI, como da parte das dioceses que tambem

vão ajudar o indio naquela região.

resultadosfoi a do Tndio, dizendo o que quis. Dai tivemos

'0 SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Se fosse no!

mal, já teriamos um 477 para impedir tais reuniões.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de 01iveírf)-

Temos realizado reuniões nas quais o indio participa com p1!

na liberdade de falar. Em agosto realizou-se uma com três di

oceses de Mato Grosso; diocese de Dourados, de Corumbá e a

de Campo Grande, com a presença de três bispos, com a prese~

ça de todas as lideranças indigenas. E a palavra principal

f~

como

nõs estamos, com relação ao índio, trilhando o mesmo

rá com que o problema do indio seja entendido não mais

Pelo que vejo, o autofinanciamento ou a auto-suficiência

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de 01iveira)-- O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- No que diz

Exatamente dentro do projeto está esboçada a filosofia que Tespeito a um assunto crucial para V.Exa., o problema das ver
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o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Já foi feito

Planejamento. Qual a projeção que V.Exa. fazia no seu orç~

mento e qual o corte que foi feito no Ministério do Planej~

mento? Tem V.Exa. esses dados de memória?

algum trabalho nesse sentido, de sensibilizar tais setores

para o problema do indio, por parte da FUNAI? Ou se conte~

tou a redigir uma peça orçamentária e suportar os cortes?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira) 

Trabalho sempre hã, e o Governo, às vezes, não o atende de

saida, mas posteriormente. Este ano mesmo recebemos, para o

Plano de Integração"Naciona1, quando tínhamos uma previsão de

13 milhões, mais 10 milhões de reforço de verba.Toda vez que

bá possibilidades o Governo atende aquilo que à FUNAI pode
dar.

Secretaria deterio, que por sua vez passou pelo crivo da

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Acho que que~

tionamos muito esta po1itica de prioridade do Governo,porque

estamos vendo tanta coisa mal feita, com tanto e vultosos c~

pitais, que quando vemos o problema de V.Exa. nesta área, a

flitiva para nôs todos, nessas circunstâncias, estamos cada

vez mais oposicionistas diante deste Governo. Por ultimo,qu~

ria saber de V.Exa. o seguinte: V.Exa. disse que fez uma p~

ça orçamentãria. A peça orçamentãria foi oferecida ao Minis-

bas, que e sua atividade, V.Exa. sabe que recebemos aqui um

orçamento pronto. Não podemos alterã-lo. V.Exa. sabe que h~

je os legisladores Qão podem mais legislar sobre matéria fi

~anceira. Então recebemos aqui um pacote e simplesmente a C~

.issão Mista vai homologã-lo, que é o orçamento. Dentro de~

se orçamento existe a discriminação das verbas e a sua fixa

ção. Hã alguem responsãvel por isto. O ultimo responsãvel e

o Presidente da Republica. No caso da FUNAI, quem é o respo~

sãvel pela fixação da verba para o ôrgão? E se V.Exa. pode ~

diantar, o que tem V.Exa. feito no sentido de fazer com que

seja sensibilizada esta autoridade no que diz respeito a

mais verbas para a FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Ismarth ArauJo de Ollveira)-

A FUNAI sempre elabora sua proposta orçamentãria para o ano

seguinte. Tem de ser de um ano para outro. Esta proposta o~

çamentãria vai ao Ministério do Interior, onde e consolidada

pelos órgãos do Ministério e encaminhada ã secretaria de PIa

nejamento. r o que vai ocorrer com relação ao orçamento de

1978: a proposta orçamentãria que a FUNAI fez foi encampada

integralmente pelo Ministério do Interior. Na Secretaria de

Planejamento é feito todo o remanejamento em função do aten

dimento 910bal a todas as necessidades do Pais. Ai o corte e

sofrido lã.

~ma po1itica econômico-financeira do Governo.

que o Secretãrio de Planejamento ê o nosso principal algoz.

Ele ê que faz os cortes. Quais os cortes feitos no planeja

mento da FUNAI e que na realidade foram aplicados?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira) 

Todos os ôrgãos sofreram cortes. Ainda não vi nenhum Minist~

rio dizer, pelos jornais, que estava com verbas suficientes.

Só ouço reclamações: o Ministerio dos Transportes disse ter

sofrido cortes fabulosos, não vai poder fazer o projetado. r
geral. Então depende-se das disponibilidades do Governo,e de quanto se gastou na Ferrovia do Aço, que estã interrompida?

Sabe V.Exa. quanto se gastou na Transamazônica, que agora vai

o SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

De memória, sô posso relatar um aspecto: pedimos 3D milhões

para a demarcação de terras -- temos de suar violentamente

neste campo -- e 30 milhões também para o desenvolVimento c~

munitario. Este ano tivemós 12 milhões para demarcação de

terr~s e 8 milhões para o desenvolvimento comunitãrio. Proj~

tamos para o ano 3D milhões para um e outros 3D para o outro

setor.

V.Exa.O SR. OEPUTAOD AIRTON SOARES -- Sabe

dizerO SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Quer

to?

no Tucurui, que vai trazer uma reformu1ação pelo OUER? Qua~

to vai custar isto? E esses 3D milhões onde ficam diante di~

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Mas a questâo

ai é de prioridade, não e?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)

As prioridades quem estabelece é o GoVerno também.

fazer uma barragem V.Exa. mesmo denunciou -- uma barragem

faz parte do Governo. Se V.Exa. estabelecer o que é prioritI

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira) 

Não. Eu não posso dizer que sou de primeira prioridade. Não

posso dizer isto.

prioridade
Hã um fenômeno que deve ser encarado. Primeiro, ê que O

Agora, a FUrJAIGoverno para 1978 foi de 13% de incremento.

O SR. DEPOENTE (Jsmarth Ara~jo de Oliveira)--

verno fixe um criterio de incremento. O critcrio fixado pelo

estã nesta situação, dependendo muito de fato do passado. Se

se for analisar aquelas parcelas orçamentârias, a partir de

1970, quando a FUNAI estava praticamente fazendo uma presta

V.Exa.O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Não.

rio em interesse do indio, não deixa de ser uma

do Governo.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- O problema ção, uma assistência, pois não pensava em desenvolvimento, e

mais recursos e o Governo estar impossibilitado de dar. No

tamos precisando.

teriamos muito mais recursos para se fazer aquilo de que es-

que as verbas estavam satisfazendo. então o que foi pedido

foi muito pouco. Agora, estamos nesta fase de precisar de

hojepassado, se se tivesse pedido mais, visando ao indio,

não ê de primeira priorldade?

O SR. DEPOENTE (Ismarth ~raujo de Oliveira) 

Não posso dizer. Para mim ê de primeira prioridade. Mas não

posso dizer para a Secretaria de Planejamento que o indio é

de primeira prioridade, de vez que outros grandes problemas

do Pais o Governo tambem tem de olhar.
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FAS.

de prioridades e se insurja contra esse procedimento e faça

realmente preva1~cer mais ainda o interesse da FUNAI.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de 01iveira)--

Vou conseguir esses recursos que não vêm orçamentariamente.

P~di 30 e 30 milhões. Vou conseguir. Estão praticamente ga

rantidos, 40 milhões a mais para a demarcação de terras e 27

~i1hões a mais para o desenvolvimento comunitârio,atravês do

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Que acha V.

Ixa. se o 1ndio tivesse ele um Fundo de Assistência ao Indi

gena? Seria uma sugestão pertinente? Acha V.Exa. que isto p~

~eria fazer parte de um re1atõrio da CPI, um órgão especlfi

co para fundos ao problema do lndio?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de,Oliveira)-

Podia ser criado um Fundo de Assistência ao Indio. Seria uma

boa idêia. Agora, de onde sairiam os recursos para esse fU~

do? Hâ fundos por al de vârias especies. Os recursos poderi

am ser oriundos de uma parcela da loteria Esportiva.

O SR. DEPUTfJO AIRTON SOARES -- lembro-me de

p~

controle

nã, que estão chegando ã conclusão de que o parto feito

Pals. As minhas perguntas serão poucas, pois tenho de parti

cipar ainda do Pequeno Expediente, iniciado hã 30 minutos e

não posso perder a minha vez hoje. Pretendo não me alongar p~

ra não reduzir o tempo destinado aos nossos colegas. No que

concerne ã chamada gravidez de risco, houve alguma gestão do

Ministerio da Saüde para levar a efeito esse Programa de As

sistência Materno-Infantil nas populações indlgenas?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araüjo de 01iveira)-

Deputado Siqueira Campos, não houve nenhuma gestão, e acho 

a desnecessâria. Inclusive a parte de gravidez indlgen~ estã

sendo observada por vârios medicos, particularmente no Para-

los indlg~nas e melhor do que o feito pelos civilizados. E~

sa filosofia do parto de cõcoras jã estâ atingindo ate a Eu

ropa. De modo que o lndio jã limita os filhos naturalmente;

não precisa ter nada de especial no que diz respeito ã gravi

dez, nem de risco. Enquanto a 'índia estâ amamentando, ela não

procria novamente. Ela amamenta ate dois ou três anos de id~

de. De modo que hâ uma limitação de filhos; há um

da natalidade e o risco mesmo do parto e minimo. Quando aco~

tecem esses casos de gravidez mais dif'ícil, a FUNAI envia a

parturiente imediatemente para um hospital.ate

ordem

Pergunto PJ!.o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES --

que V.Exa. informou sobre missões religiogas, dizendo

ra ver se consigo fazer com que V.Exa. subverta esta

quantas eram catõlicas e quantas eram de outras religiões.V.

Exa. poderia repetir?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de 01iveira)--

Vinte e uma católicas e 32 não catõlicas.

O SR. OEPUTAOO SIQUEIRA CAMPOS - Mas hâ um con

trole da natalidade no meio indigena?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de Oliveira) --

Esse controle e feito por eles mesmos.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Quer dizer 'O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS Sem nenhuma

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de 01iveira)-

Mas, não têm a mesma estrutura que tem a missão catõlica. ~s

que temos maioria de religiões não catõlicas atuando na ãrea

indlgena?

vezes chama-se uma missão não catõlica, mas, na realidade,

interferência. Quer dizer que a FUNAI, quanto ao aspecto de

combate ã gravidez de risco, não aceitaria a ingerência do Mi

nisterio do Interior para estabelecer um verdadeiro controle

da natalidade. Repeli-Ia-ia, se houvesse?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de 01iveira)--

às vezes, trata-se de casal de missionãrios que normalmente

f~apa~te religiosa, simplesmente presta assistência de sa~

de, mas não como as missões catõlicas, que jã têm ate uma in

fra-estrutura de hospitalização e podem fazer muito mais p~

10 'índio.

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES -- Agradeço a V.

Não, seria absurdo, porque seria contrariar as prõprias cara~

terlsticas das comunidades indlgenas. Não teria cabimento.

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS -- Isso nos

tranquiliza muito. Ainda existem guerras entre nações indlg~

nas, entre tribos?
O SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de 01iveira)--

vaes) -- Grato ao Deputado Airton Soares. Inscrito em segui

da o Deputado Siqueira Campos.

Sr. Presi

Exa., os meus cumprimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deput!do Israel Dias

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS --

No -

Infelizmente existem. E essa ainda e uma das causas de des~

parecimento de muitos grupos indlgenas. Fala-se muito de vi
rios grupos indlgenas que desapareceram no passado, que eram

milhões e que agora representam 200 mil. Houve efetivamente

caça ao 'índio no passado, e foi causa de grande parte de

mortalidade no meio indlgena. Mas uma das causas principais

dente, Sr. General Ismarth, ouvi atentamente o longo depoi foram as lutas intertribais, que persistem ate hoje. Entre

os lndios de Yanoama hâ fricções violentas. Então, eles tem

que se separar. Nós levantamos asora, em Roraime, 203 malo-

cas, e malocas com paliçadas. A defesa não e contra o civi1i

menta de V,Exa., e acho que deveria ser longo devido ã nece~

sidade de detalhamentos, tendo em vista determinadas acusa-

ções levantadas contra a FUNAI. As distorções que muitas de~

sas declarações chegaram di;torcidas ã opinião publica e po- zado, que não entra porque e ârea de mata, mas e contra o

elementos para mais uma vez registrar nos Anais do Congres

so Nacional o trabalho dedicado, patriõtico que V.Exa. e sua

equipe desempenham neste setor de vital importãncia para o

prõprios lndios.

O DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS -- E quais são as

deriam tambem influir sobre nossos trabalhos. Assim, temos

causas dessas guerras hoje? Trata-se de problema de

ainda ou de ãreas de caça?

terras
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o SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Dliveira)-

A causa e uma unica sô: mulher.

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS -- Briga-se p~

la mulher no meio indigena? r bOQ saber disso.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)--

fazer uma relação custo-beneficio, haveria necessidade de eu

~aber exatamente quantos indios hâ no Brasil. Mas eu posso

dizer ao Deputado que não tenho ideia de quanto custa.

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS -- Não existe

intenção de proceder a um recenseamento nas ãreas indigenas,

Quando falta mulher num grupo, eles querem roubar muI heres de aldeias por aldeia. Hã possibilidade de fazer um cadas-

do outro,e ai surgem as fricções. Hã fricções entre os indios

Nhambiquara do Vale do Guapore tambem. Eles sô procuram co~

tro não concernente somente ã população, mas aos bens.

exemplo, jã não foram levantadas as ãreas que constituem

Por

o

pouca gente sabe -- acho que os jornais nem chegaram a tomar

tato para fins de casamento, mas fora disso hã fricções. E patrimônio indigena e desse patrimõnio jã leva~tado em quan

tos hectares monta essa ãrea? Jã se sabe mais ou menos isso?

sertanista não e o de fazer o contato, tem que selar também

a paz. Os jornais publicaram recentemente o contato feito

conhecimento do fato que na semana passada o Grupo Asurini

massacrou o Grupo Arakanã, ali na ãrea do Parã. Existem

vãrias ãreas ainda fricções. E um dos grandes trabalhos

com os indios zorô cabeça seca, de Rondõnia. Nesse caso,

em

do

o

o SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Eu não gosto de somar o numero de hectares de ãrea indigena,

porque isso Dode ser contraproducente. Vai representar um ni

mero maior do que muitos paises da Europa reunidos esse vol~

me de ãreas indigenas. De modo que eu faço questão de não s~

mar. O que me interessa ê a necessidade da ãrea para aquele

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS -- Não existl

O SR. DEPUTADO SIQUE1RA CAMPOS -- O indio não

e tão civilizado.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Isso jã foi no passado. Agora eles não oferecem mais ninguem.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Essa briga com mulher tambem existe no nosso meio civilizado.

Não ê priva'iva do indio.

o

posterio!:.

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS -- são quatro

da FUNAI me procuraram e jã mantivemos conversação sobre

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Em ãrea jã delimitada.

Estados de Goias pelo menos. são 22 milhões, quer aizer que

são 22 mil km 2.

A.SRA. ASSESSORA (Laia Mattar Rodrigues)

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS -- General, eu

mente. Ora. Laia Mattar, a senhora tem ã mão os dados do to-

Vinte e dois milhões quatrocentos e quatro mil e quatrocentos

e oitenta e dois hectares aproximadamente.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Isso representa vãrios Estados do Brasil e da Europa reuni 
dos.

tal da ãrea indigena em hectares?

grupp indigena. Mas esse dado eu posso fornecer

problema. Esse conselho seria eleito pelos caciques, em reu

nião de caciques em Brasilia, e teria um mandato de dois

anos de assessoria nas decisões relativas aos destinos dos

apresentei um projeto instituindo a formação do Conselho do

Indio, que jã deve ser do seu conhecimento. Alguns tecnicos

brigarrã uma contradição nessa participação? Por exemplo,

pela mulher quando hã noticia~ de que o indio tem como cara~

teristica a sua grande cortesia e fidalguia para com seus vi

sitantes, principalmente no que tange ã cessão da mulher pa

ra uma noite ou dias. Isso est: nas hlstôr.ias Que todos nôs

lemos a respeito do indio. Entao, quem cepe a ~ulher assim

prazerosamente, pode brigar por essa mesma mulher?

principa1 trabalho feito não foi o contato, foi selar a paz

entre os indios Surui e os Zorô. Considero isso a maior vit~

ria desse contato -- selar a paz entre inimigos de hâ longos

anos, com fricções violentas. Nesse contato, quando os Surui

iam participar da frente de atração fizeram as pazes com os
zoro.

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS -- Genewal, e~

sa ê a parte amena desse depolmento de V.Exa. e desses deb~

teso Continuando nas interpelações, perguntamos a V.Exa.qual

e o custo indio/ano dessa assistência que o Governo dã atra

ves da FUNAI? Tem V.Exa. algum levantamento disso?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Confesso a V.Exa. q~e não tive a curiosidade de calcular.

povos indigenas. O que acha V.Exa., sinceramente, dessa ideia?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira) -

Enviei esse assunto para ser estudado pela Procuradoria Jurl

dica da FUNAI. Inclusive um dos aspectos que pesou na infor

.ação e de que Q FUNAI jã dispõe de um conselho indigenista.

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS -- Formado por

se sabe exatamente qual e o numero de indigenas no Pais?

O S~. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS -- Porque não

O S~. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)--

na base de estima.tivas. Uns dizem ser 100 mil, outros, 180 e

outros 200 mil. Acredito que eles sejam mais de 200 mil em

e

brancos, por autoridades.

deia de reunir tudo numa especie de federação de indios

aqui no Brasil formar uma especie de conselho.

O S~. DEPUTADO SIQUEIRA' CAMPOS -- Quem acomp~

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Poder-se-ia juntar as duas coisas e ter a participação do i~

dio nesse proprio conselho indigenista, mas não com essa i-

nhou a evolução dos PQVOS africanos acha inexplicãvel que s~

ja o afro-indio dado como o mais capaz, capaz ate de autoge!

tudoEu não sei quantos indios existem, inicialmente. Estã

face desse reconhecinento que se estã fazendo em grupos iso

lados. Mas como não se pode contar fisicamente, e dificjl di

zer em torno de quanto anda a população indigena. E para se
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tão, de autodeterminação dos seus povos que o amerindio,pri~

cipa1mente o indio brasileiro. Talvez seja esse o ponto do

los iguais a qua1~uer cidadão brasileiro de origem india,no

que tange ã igualdade.

problema da tutela. Eu não sou especialista no assunto e não

quero me aprofundar muito nisso para não cometer enganos, já

que nós sabemos .••

o SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de 01iveira)-

Não e bem tutela. r que dificilmente se encôntrará três,qua

tro ou cinco indios que possam reunir-se em conselho e que

estejam em condições de falar sobre todos OS indios do Bra

O SR. DEP.UTADO SIQUEIRA CAIIPOS -:- Quem nio
tem deveres não pode ter direitos. Essa e a verdade. Estou

de acordo com V.Exa., nesse ponto. Existe tuberculose, 1eprl

e sifi1is no meio indigena?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de D1iveira)--

Lepra existe.

O SR. DEPUTADO' SIQUEIRA CAMPOS -- Em alto in-

si 1. dice?

o SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS -- Mas os caci

ques não poderiam? Porque eles já são os 1ideres,os chefes.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de 01iveira)--

Mas o universo deles e muito restrito. Teriam que ter um co~

se1ho então integrado por todos os grupos indigenas do Bra

sil. Mas não há um ;ndio que conheça o universo geral da pr~

b1emitica indigena no Brasil.

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS -- Cheguei ã

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de 01iveira)-

Não em alto indice, mas naquela região do Rio Purus, na área

do Solimões, existe. Essa e uma preocupação que citei aqui,

na unidade de atendimento especial, Departamento Nacional de

Tuberculose, porque ela, ao inves de trabalhar sozinha no co~

tro1e da tuberculose; será agregada de outros elementos do

Ministerio da Saúde, para paralelamente tambem fazer esse

combate ã hanseniase nessas áreas onde existe lepra, partic~

O )R. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS -- Estou de ~

Entendemos que ndo existe uma perspectiva para o indio.

amanhã, porque ninguem pode deixar o indio dependente a vida

inteira. Do jeito em que está a situação, achamos que o i~

res. A própria lei não dá deveres, só di direitos do princI

pio ao fim.
a

sido

Soli-

nenhuma medida foi tomada a respeito da questão.Yistas

Sei que a culpa não e da FUNAI. Sei disso, há muito tempo,.e

sei também do interesse de V.Exa. com relação ao fato. Mas

estranho tudo isso, pois sabe V.Exa. que, há bem pouco tempo,

a falta de solução desse problema implicou em assassinatos de

que foram vitimas um oficial da Policia de são Paulo e seu ir

eles um lote de terras na Colônia Bernardo Sayão, que nunca

mão, que era vereador no Municipio, porque, não tendo

indenizados, eles não se retiraram da terra. Prometeram

marth, pergunto finalmente a V.Exa. se tem alguma noticia p~

ra nos dar sobre o problema da indenização aos posseiros que

ocupavam ãreas que foram dadas como indigenas, no Municipio

de Tocantinia. Sabe V.Exa. que, há cinco anos, foi constitui

da uma Comissão de representantes do INCRA e da FUNAI para

tratar do assunto, e ate há bem pouco tempo -- a não ser que

tenham pago agora essas indenizações jã levantadas, jã pre -

O SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS -- General Is-

larmente no Purus, na região de Lãbrea, e lã no alto

~ões, onde hã inclusive uma ilha de leprosos, que e de indio

e não indio.

o

deve

tutela.

sarar. Ji seria uma forma de ele ir-se capacitando para

do Indio, veremos que só di direitos ao indio, não dá

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de 01iveira)-

Acho que existe, Deputado. O problema ê ir a FUNAI tirando o

paternalismo. A FUNAI e excessivamente paternalista. O prõ

prio Estatuto e paternalista. Se formos examinar o Estatuto

dia não terá condições de libertar-se jamais dessa

conclusão, muito apressadamente, por sinal, de que formando

se um conselho teriamos a soma desse universo, porque em uma

reunião de caciques seriam eleitos caciques das mais varia

das regiões, das mais variadas comunidades que integrariam

esse conselho a cada dois anos. Acho que seria um passo para

a participação do indio na gestão dos seus destinos, porque,

na realidade, o indio não se senta ã mesa das decisões nem p~

ra assessorar, e assim ele se sentaria pelo menos para asse~

cordo, nesse ponto, com V.Exa.

O SR. DEPDENTE (Ijmarth Araujo de 01iveira)-

Para o indio e uma situação muito cõmoda. Eu estive no posto

1ndigena Apucarana conversando com os indios e pergun~ei-1he~

"Vocês hão queriam ser iguais aos civilizados, com os mesmos

direitos?" Eles disseram: "Não, nós preferimos ficar aqui".

Eu disse: "Mas por que vocês preferem ficar aqui? Vocês não

querem gozar dos mesmos direitos que tem qualquer civiliza 

do?" Eles disseram: "Não, se não vamos ter que pagar imposto,

igua, luz etc." Eles não querem. r esse o pensamento que dE.

mina. Quer dizer, eles não têm reais responsabilidades. Essa

responsabilidade não não ê dada a ele pela lei. Quando se f~

la em emancipação, eles pensam logo que vão ter que

Eles não acham que aquilo que eles vão fazer e para

pagar.

tornã-

lhes foi entregue. Foi-lhes prometida a indenização de suas

benfeitorias, o que, a1iãs, constituia seu direito. Apesar

de terem titulas dessas terras, muitos deles nasceram ali,

inclusive seus pais, e hã casos de alguns cujos avós nasce-

ram ali; quer dizer, não eram terras dos indios, suas glebas

foram incorporadas ã ãrea indigena. Eles aquiesceram, com

isso tudo, mas passaram anos e anos e não receberam. A burE.

~racia impediu que eles chegassem a se ressarcir dos peque 

nos prejuizos, por~ue com os grandes prejuizos eles já havi

am arcado. E o fato estã causando um prejuizo maior, que e

a perda de vidas humanas. Houve esse problema, três pessoas

morreram e outras coisas poderão ainda ocorrer. Pergunto a

V.Exa. se há alguma noticia da solução dessa pendencia que~

vai arr;stando jã por cinco anos!
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o SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de Oliveira)-

Sr. Deputado, a Comissão que anteriormente esteve lã,integr~

ta." Para entenaermos a acusação poderia nos explicar o que

e a COAMA? Como a mesma poderia receber menores recursos do

da por representantes do Governo do Estado, da FUNAI

INCRA, no meu ponto de vista cometeu um erro, que foi o

e do

de

PIN se os posseiros do Sul do Pals fossem retirados

ireas indlgenas?

das

ter acenado indenização para aqueles posseiros. Mas, mesmo

-RA não paga e a FUNAI não pode pagar, porque nôs não te-

que se tivesse cometido um erro, se o INCRA tivesse pago a

indenização como prometeu naquela ocasião •.•

lotes para eles se transferirem, porque o problema vital e a

terra.

Gen~

des

qualquer

informação

retirada de posseirosplicados na ãrea da Amazônia. Então

a mã aplicação das verbas e a relação custo-benefrcio.
ral, como Presidente da FUNAI, o que tem V.Exa. a dizer

ao Padre Iasi, o fez sem qualquer fundamento, sem

o SR. DEPUTADO JO~O PEDRO -- O Padre Iasi, em

seu depoimento, propôs que houvesse um inquérito administra

tivo de alto nlvel para vasculhar a con~abilidade da FUNAI e

4escobrir os desmandos na utilização do patrimônio indrgena,

base, por desconhecer o mecanismo do funcionamento da COAMA.

Não vejo nenhuma ligação de uma coisa com a outra.

ter o receblmento de recursos com a retirada de posselros do

Sul do Pars. Os recursos são programados no Plano de Integr~

ção Nacional e se destinam ã aplicação somente na ãrea da ~

mazônia Legal. Não aplicamos recursos do Plano de Integração

Nacional nas ãreas do Sul do Pals, na sua integração. são a-

são de que esse servidor da COAMA, que deu essa

do Sul do Pals não teria nada a ver com o problema da Amazõ

nia Legal. Nôs, esse ano, por exemplo, recebemos vinte e

três milhões do Plano de Integração Nacional; treze milqões

foram para a COAMA e dez milhões, para projetos de desenvol

vimento. Os treze milhões são aplicados exclusivamente na ~

mazõnia Legl~. Nôs estamos retirando aqueles elementos do

Sul do Pals. Nôs estamos com ações na Justiça e com ações de

despejo contra todos os arrendatãrios. Como são ações indivi

duais, o juiz tem de julgar individualmente cada ação. De m~

do que ê demorado. As ações e~tão saindo devagarinho. Mas e~

tão, todos,com ações. Não vejo reflexo nenhum. Tenho impre~

D SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

A COAMA é um ôrgão que foi criado, em 1971, pela necessidade

de proteger os lndios dos trabalhos de construção da rodovia

Transamazônica e da rodovia Cuiabã-Santarem. Passou a rece

ber recursos especlficos do Plano de Integração Nacional p~

ra essa tarefa. Posteriormente ela teve a sua atuação ampli~

da, quando se tratou da construção da rodovia Perimetral No~

te e da rodovia Manaus-Caracarar-Boa Vista-Santa Helena, no

Territôrio de Roraima. Eu não sei qual a ligação que possa

o

de

os

com

No-

hum.!!.

Dias

Eu pediriaO SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS

o SR. DEPUTADO SIQUEIRA CAMPOS -- E dado

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel

nós chegamos a uma solução, evitando que outras vidas

Ranecer. Do contrãrio aqui ficaria porque gostei muito

ra depois sair ã custa de indenização. Nôs vamos ficar

um problema violento em tudo quanto ê ãrea indrgena. Se

mos como pagar posseiros, estamos em ponto morto, esperando

uma solução, e nôs vamos dã-la pela Procuradoria Jurldica.

o SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de Oliveira)-

'" o problema estaria solucionado, porque a idéia era ind~

nizar os posseiros, mas quem indenizaria era o lUCRA. "Mas mE.

dou a administração do INCRA. Com essa mudança de administra

ção, o INCRA disse que não pode pagar. A FUNAI, muito menos.

A FUNAI não tem como pagar posseiros de ãreas indlgenas, se

não vai aumentar o numero de posseiros em todas as ãreas, p~

a V.Exa. para levar o assunto ao Sr. Ministro Rangel Reis,

para que ele leve ao Ministro da Agricultura, para ver se

nas sejam realmente atingidas. Concluindo, agradeço a V.Exa.

a forma como respondeu às minhas interpelações e quero de~

culpar-me por ter de sair agora, não podendo aguardar o fi

nal da reunião, pois estou hã precisamente dez minutos do fi

nal do Pequeno Expediente e não terei condições de aqui per-

sua palestra franca, sincera, leal, honesta como todas as ~

titudes de V.Exa., com quem me parabenizo mais uma vez, bem

Como com a sua equipe, pelo excelente trabalho que vem dese~

volvendo ã frente da FUHAI.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de Oliveira)--

Muito obrigado.

vaes) Cumprimento o Deputado Siqueira Campos. O orador s~ sa proposta?

guinte e o Vice-Relator desta Comissão, Deputado João Pedro.

O SR. DEPUTADO JO~O PEDRO -- Sr. ?residente,

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)--

Existe um mecanismo de controle de toda a aplicação de re-

Sr. Depoente, o Sr. Relator teve de se ausentar por motivo cursos da FUUAI, sejam recursos orçamentãrios, sejam recu!:

de saude e deixou uma indagação comigo, mas tenho outras in

dagações que gos~aria de fazer. A primeira pergunta que diri

jo ao Sr. Depoente é a seguinte: "O Padre Iazi, em seu depoi

Ilento, afirmou: "Dizia-nos um funcionãrio da COAMA que não s~

ria posslvel afastar os intrusos das ãreas indrgenas do sul

do Pals, porque a produção de trigo dessas ãreas seria menos.

tomo não estivessemos entendendo o raciocrnio do nosso inte~

locutor, perguntamos: E dal? Dal a FUNAI passa;ia a receber

uma quota menor do Produto Interno Nacional -- foi a respo~

sos orlundos do patrimônio indigena. A prôpria FUNAI tem uma

auditoria interna. Essa auditoria corre, periodicamente, t~

das as ãreas indrgenas, fazendo auditagem de surpresa para

verificar particularmente a aplicação de recursos, como es

ses recursos estão sendo aplicados. Mas, acima da FUNAI, ain

da hã uma auditoria da Inspetoria Geral de Finanças, do Mi

nisterio do Interior, que tambem realiza essas auditagens. E,

acima dela, ainda hã o Tribunal de Contas da União, que e o

último ôrgão que aprecia das contas da FUNAI. De modo que os
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o SR. DEPUTADO JO~O PEDRO - Foi caracterizado,

em depoimento prestado nesta CPI, que a FUNAI estã retarda~

do a demarcação do Posto Indigena Tapirapé, apesar de haver

sido apresentada uma solução, pelo Padre Iasi. Por que, ap!

sar de ser apresentada a solução, a ãrea ainda não foi dema!

cada?

balancetes anuais, e a responsabilidade, inclusive, de dois

presidentes anteriores, o Presidente Queiroz Campos e o Gen!

ral Bandeira de Mello, as contas deles jã foram aprovadas p!

10 Ttibunal de Contas da União. De modo que tenho impressão

que se for, com relação ã minha administração, fazer esse

inquérito de alto nlvel, eu acho que tem razão, a CPI pode

propor esse inquérito de alto nlvel para verificar a aplic~

ção de todos os recursos que a FUNAI estã fazendo. ~ bem jUi

to, não é?

o SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Quanto ã ãrea tapirapé ela estã localizada fora da Ilha do

Bananal. Houve uma proposta, efetivamente, feita pelo Padre

Iasi, para a delimitação da ãrea dos lndios tapirapés. Post!

riormente a essa proposta do Padre Iasi foi criad~ um Grupo

de-Trabalho para fazer um levantamento completo das comunid!

des indigenas da Ilha do Bananal, incluindo estã ãrea do POi

to Indigena Tapirape. Esse.Grupo de Trabalho trouxe uma sol~

ção completamente diferente da que tinha sido apresentada p!

10 P?dre Iasi. Desse grupo faziam part€ antropólogos, que 'ti

nham conhecimento, defendem o indio, procuram zelar para que

o indio tenha terra, mas foi completamente diferente 'da pro-

ram em ãrea indígena: o primeiro é de pesquisa cientifica.E~

de

FUNAI

esse pr~

que nada

individuo

científica

mais ainda: depois desse parecer do Departamento,

deixa aqui. Posso deixar com a Comissão os três modelos

a esse pesquisador nacional e não ao estrangeiro,

tão, hã uma portaria que regula toda a pesquisa

pesquisadores ingressarem em ãrea indigena. O que a

cesso vai ao Conselho Indigenista da FUNAI, que tambem opina

a respeito. O que estamos procurando fazer, como disse aqui

ligeiramente, e tratando-se de pesquisador estrangeiro, se

houver um pesquisador nacional capacitado. dar oportunidade

pesquisa, científica ou não. Neste ano, por exemplo, o maior

interessé no Xingu foi voltado para o campo lingOistico. Não

procura sentir é a validade da pesquisa que esse

ou grupo de individuos se propõe a fazer. Então, todo pedido

é levado ao departamento competente. o de Planejamento COln.!!,

nitãrio. que, através da sua Divisão de Estudos e Pesquisas,

examina o que o individuo se propõe a fazer e dã um parecer

conclusivo da validade ou não de se autorizar o ingresso. E

em ãrea indigena. Essa pesquisa em ãrea indigena e mais com

plexa, porque, inclusive, envolve o Conselho Nacional de Pe~

quisa, que também tem que opinar quanto a essa pesquisa, em

se tratando de estrangeiros~ e, as vezes, em se tratando de

ãrea de segurança nacional, até o'Conselho de Segurança Na

cional. Hâ outro tipo de ingresso que chamamos de "comunic!

ção social". ~ o ingresso de jornalistas, de cinegrafistas

que desejam fazer reportagem de curta duração em determinada

ãrea. E a terceira portaria, que regula o ingresso de missi~

nãrios em ãreas indigenas. Então, não hâ dificuldade para os

POiposta. Nós ficamos, jã, com duas propostas diferentes.

teriormente um terceiro grupo de trabalho se deslocou para a deixa de ser pesquiSa, a pesquisa lingOista, feita atraves

tras duas. E, a quarta e ultima, eu recebi o lider tapirape,

lã na FUNAI, que tróuxe para aquele órgão o que ele deseja

va, que era diferente de todas as outras. Na realidade o in-

ãrea e jã trouxe uma terceira PtDposta que diferia das ou- do Museu Nacional. Fora disto, são pequenas visitas, inclusi

ve, parÃ nós, proveitosas, como a de Duques e Arquiduques da

~ustria, que sairam daqui desmanchando a imagem negativa do

Brasil no exterior. Essa e vãlida também.

para ele ê fundamental, e a FUNAI reconhece que dela ele tem

necessidade. Mas ele trou~e um croquis sem amarração nenhuma.

dio tapirape quer é um pedaço de mata que hã ao norte, que O SR. DEPUTAOO JO~O PEDRO -- O que V.Exa.pode

informar sobre a denuncia do Sr. Arnold Sukeldorff, envolve~

do servidores da FUNAI?

D SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de Oliveira)--Então eu pedi-lhe que retornasse ã ãrea e em trouxesse

croquis bem amarrado, p~ra a FUNAI poder trabalhar e

um

gara~ No principio deste ano, eu tive conhecimento da existência

pesquisadores no Xingu?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)--

des de entrar no Parque do Xingu enquanto os turistas entram

com facilidade. Existe alguma dificuldade para o ingresso de

Todo ingresso na ãrea indigena é controlado, e a autorização

para eSse ingresso é centralizada nas mãos do Presidente da

FUNAI. Todas as autori.ações são assinadas por mim. Baixamos viam nomes de servidores que exercem cargos de confiança na

de uma fita gravada, fita esta que traria acusações a servi

dores da FUNAI, a qual teria sido gravada por esse senhor.

Eu mandei ped1t essa gravação, pois queria saber o que a fi

ta continha. Para surpresa minha, em vez de uma fita gravada,

veio uma fita com pequenos trechos da gravação, que não dava

para aquilatar, porque não tinha todo o conteudo. Mandei p!

dir, então, a cópia da fita completa. Mas, nesse intervalo,
enquanto não vinha a fita, tive conhecimento, atraves de uma

servidora que estã aqui presente, a Ora. Laia, de que o Pa

dre Iasi teria comunicado a existencia dessa fita com acus~

ções a servidores da FUNAI. Como, apesar de pedida, a fita

completa não ~eio, e eu tinha necessidade de fazer uma apur~

ção para verificar a validade ou não das acusações que envol

dificuld!

ventilado,o SR. DEPUTADO JO~O PEDRO -- Foi

nesta CPI, que os pesquisadores e estudiosos tem

tir para ele aquela ãrea de mata que nós reconhecemos que

ele precisa. Em função disso nós vamos poder para o ano de

.arcar a ãrea tapirapê. Eu não posso e, com quatro propostas

diferentes, saber qual ê a melhor.

portarias distinguindo tres tipos de pessoas que ingllessa- FUNAI e atendendo ao próprio pedido da Ora. Laia, eu acionei
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acusação ser1a no sentido de que funcionãrios da FUNAI esta-a Policia Federal para que procedesse ã apuração do fato que

estaria sendo denunciado. Como não veio a fita completa,a pri riam querendo liberar Xingu, para facilitar a vida de quem

completa. Então, com base na fita completa, se trataria,numa

segunda etapa, de proceder a uma acareação entre quem gravou

Meira coisa que a Policia Federal fez foi apreender a

a fita e o elemento que participou da gravação, que era

fita

um

comprou terras lã dentro. Quando o Padre Iasi nos procurou,

na FUNAI, e nos contou isso, por acaso o processo do Parque

do Xingu estava em nossa mesa. Nós facultamos ao Padre Iasi

ver esse processo. Ele sabia que os servidores que o Sr. Ar-

mos acompanhando. Hã inquerito instaurado pela Policia Fede-

por escrito, fizemos, então, o terceiro pedido, para, então,
imprensa r o denunciando, com base na denuncia formulada pelo

próprio Sr. Arnold se recusou a fazê-la com o responsãvel.E~

tão, partimos para a terceira etapa: o Sr. Arnold botou num

pedaço de papel as acusações que estariam na fita, porque a

fita, inclusive, ia "demandar uma pericia para verificar se a

advogado de São Paulo, que seria o acusado. Tambem, para su~

presa nossa, o Sr. Arnold -- soubemos posteriormente -- ti

rou dez ou doze cópias da fita gravada e andou distribuindo

para Deus e todo o mundo. E, o que e pior, começou a surgir,

particularmente, em Cuiabã, uma noticia de que a FUNAI esta

va querendo abafar o caso. Não havia essa intenção, absolut~

mente, pois jã haviamos pedido ã Policia Federal a apuração

dizendonold envolveu no processo não tinham um só parecer

to obrigado.

marth, estou satisfeito com as respostas. Sr. Presidente,mui

que fosse liberado o Parque do Xingu, porque esse estudo não

estava afeto aos servidores que o Sr. Arnold ou outra pessoa

tenha querido envolver. O estudo estava afeto aos irmãos Vil

las Boas, pessoa~ fidedignas, que participaram do grupo

de trabalho de levantamento. E o Padre Iasi, após ler o pro

cesso do Parque'do Xingu, que encerra todo o assunto, disse:

"E. Realmente, nada procede." No entanto, fez questão de, em

seu pronunciamento nesta CPI, deixar em suspense o possivel

envolvimento de funcionãrios da FUNAI, que, conforme ele tem

conhecimento, não têm nenhuma ligação com esse problema, nem

poderiam ter; porque a alteração do Parque do Xingu não est~

va afeta a esses funcionários, mas a um grupo de trabalho,a~

sessorado pelos irmãos Villas Boas.

O SR c DEPUTADO JOÃO PEDRO -- Sr. General Is-

o

est~

formalizouvoz do individuo era aquela mesma. Jã que ele

do caso. Quanto ã acareação, que seria o segundo passo,

Sr. Arnold. E esse processo estã em andamento. Nós o

e não vejo, Srs. Deputados, como alguem poderã beneficiar-se

do Parque do Xingu. Este Parque ê intocãvel. Isto e declar~

ção do Presidente da FUNAI. E ontem tambem falou a mesma coi

sa o Sr. Minjstro do Interior. Então, conciliação jamais ha

verã, como se queria dar a entender. Uma solução judJcial,uma

~endência judicial serã para perder, porque, historicamente,

antropologicamente, aquilo sempre foi habitat do indio. Nós

ralo O que e de estranhar ê que envolve o Parque do Xingu, O SR. PRESIDENTE (Israel Dias Novaes)

Meus cumprimentos ao ilustre Deputado Vice-Relator desta C~

missão, Deputado João Pedrõ de Carvalho Neto. O inscrito s~

guinte ê o ilustre Deputado Joaquim Mariano Dias Menezes,que

nos honra com sua presença, embora não sendo membro efeti~o

desta Comissão. Muito satisfeito, dou a palavra a S.Exa.

O SR. DEPUTADO DIAS MENEZES -- Emimente Dep~

sabemos como cada um daqueles titulados adquiriu aqueles ti tado Presidente Israel Dias Novaes, General Ismarth, compa-

do decreto, o Governo de Mato Grosso vendeu todo o Parque do

Xingu, com os indios jã estando lã dentro. Então, ê garant~

do pelo art. 198 da Constituição. Qualquer juiz darã tranqüi

lamente ganho de causa ã FUNAI. De modo que não vejo como o

sujeito querer-se beneficâar com um fato desses? Não só

nheiros, agradeço, verdadeiramente desvanecido, a gentileza

do Presidente, que me confere esta oportunidade~quando S.Exa.

Presidente da FUNAI. Mas a minha participação serã sumarissi

ma, ate porque, apenas para manifestar a minha surpresa,qua~

do, ao ingressar no recinto da Comissão, ouvi o ilustre Gen~

ral Ismarth referir-se a uma observação que tive a oportuni-

oê que teria, naturalmente, a oportunidade de interpelar

a

próprios

publicaçãotulos. Entre o anuncio da criação do Parque e a

FUNAI estã interessada em apurar os fatos, mas os

servidores estão interessados em querer que a verdade dos fa dade de fazer a dépoente que aqui-compareceu. A minha obse~

tos venha ã luz. Eu não posso fornecer os documentos -- só vação era no sentidb de saber se de fato não seria melhor

ral, mas eu estou dando o histórico. De acordo com o regul~

mento da salvaguarda de informações, eu não posso distribu1r

documentos confidenciais. Mas, em confiança, se pedido, sigi

manter-se livre e humanamente, do modo como gosta de viver.

necorre isto de duas visitas que fiz: uma, hã trinta - anos,

como complemento porque são confidenciais da Policia Fed~ que o indio não ficasse no s~u habitat, sem contato

com a civilização, para que assim se preservasse e

algum

pudesse

losamente, posso fo~necer ao Presidente da Comissão, posso com Assis Chateaubriand, ao rio Coluene, aldeia dos indios

âgua, população permanentemente se higienizando. Duço dizer

Calapalos, no Xingu, quando o eminente jornalista brasileiro,

um homem genial, promoveu uma revoada de pequenos aviões, e

fomos ter a são Domingos, numa primeira etapa, e, depois, ao

Xingu, na Aldeia dos Indios Calapalos, e encontramos ali uma

população verdadeiramente sadia, indios que me surpreenderam,

fornecer toda a cópia, a correspondênc1a trocada entre a Po

licia Federal e a FUNAI a respeito do fato.

o SR. ·PRESIDENTE (Deputado Israel Dias Nq

vaes) -- Jã estou pedindo a V.Exa.

A SRA. ASSESSORA (Laia Mattar Rodrigues) --G~

neral, o adendo que gostaria de fazer a esse caso ê de que a

pelo seu estado fisico e sanitãrio, homens que viviam na
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daqui a alguns anos, estará legalmente cercado por fazendas.

Quem vai impedir que ele faça contatos com fazendeiros, com

peões?'Ele pode sair para qualquer lugar, pode fazer conta 

tos. O Tndio não e preso, não e acorrentado, não e amarrad~,

o SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de Oliveira)~

Quando chegarem as frentes pioneiras, o que irá ocorrer, st

• FUNAI não tentar um conta'to com esses 'índios, para protegi

10s7 Infelizmente não se pode criar essas áreas de isolame~.,

~o. Se fosse posslvel reunir os indios todos em ~ bu 6 gra~

des parques, no Xingu, cercar areas para manter o indio efe-

tivamente isolado, seria mais fácil o trabalho da FUNAI. Mas

o lndio se apega ao seu~, espalhado por todo o Brasil,

de modo que nõs temos que sen.ir quando e o momento de atuar

que a aldeia de indios calapalos estâ em degenerescência t~

tal. Posteriormente, hã 5 anos, tive oportunidade d~ visitar,

na Serra do Turnucumaque, a aldeia dos tiriõs -- que, natural

mente, o ilustre General conhece muito bem -- e mais surpr~

endido fiquei por se tratar de .uma região de dificil acesso,

ab.olutamente desertica, confinado com Suriname, e esta co·

munidade dos indios tiriõs em completa e total degenerescê~

cia, que eu testemunhei, os indios num estado deplorãvel, fi

sicamente falando, sob a tutela, quem swbe, apenas de uns mi~

sionãrios holandeses, e havendo ali um acampamento da FAB,c~

mo tambem ha ocasião havia um acampamento no Alto Xingu, no

.Coluene. Então, e~ fiquei convencido de que, de fato, a int~

gração, a aproximação do indio lhe e prej~dicial. Se ele fi

casse preservado no seu habitat, sem o contato com o branco,

possivelmente, em vez dos 200 mil indios que o General imagi

junto âquela comunidade, ou não. O prõprio Tndio do

e ele tem que estar preparado para esse contato, senão

Xingu,

vai

um último fato. Tive oportunidade de oficiar a V.Exa. solici

tando apoio para uma pequena comunidade de indios na pequeni

na cidade de Aval, perto de Bauru, onde há 200 pessoas,possi

velmente, e pedi ao General que desse assistência a essa ge~

te. Eles queriam apenas uma assistência instrumental: um tr~

tor, um arado, qualquer apetrecho que se assemelhe com meca

nização agricola, para que eles possam desenvolver o seu tr~

balho e ter uma vida melhor. V.Exa. respondeu-me muito gen -

áreas

na haver, hoje, no Pais, tivessemos uma população

4as nossas matas bem mais significativa. Mas tambem

natural

aduzo

ser um choque brutal entre duas culturas, e o Tndio não e~

ti preparado. Seri pior para ele do que se aproveitarmos o i

solamento e o formos preparando devagarinho para esse contato

que serâ inevitável, no futuro, queira ou não querra.ijoje, ~

quela Amazônia e um grande vazio. mas como seri daqui a lO,

20. 30 anos?

o SR. DEPUTADO DIAS MENEZES -- Eu imaginava

que o Governo tiVesse recursos para dizer que essas

são interditadas definitivamente â penetração •..

O SR. DEPOENTE (Ismarth Apaüjo de Oliveira)--

tilmente, dizendo que,quem sabe, no orçamento deste ano s~
Mas o problema não e impedir a penetração do civilizado,

riam inseridos recursos para corresponder a esse anseio. Im~

,gino que isso ocorra no Brasil inteiro. Então ai a explica

ção da observação que fiz de que melhor seria que o indio ê~

tivesse não-integrado, ao invês de integrado. Apelo a V.Exa.

para que atenda a esse pedido dos indios de Aval, que aguar-

impedir que o lndio saia da sua ãrea para fazer o contato am

o civilizado. Isso ~ o pior, e o lndio e curioso, por natur~

za; ele e quem provoca, às vezes, esse contato. E um probl~

ma diflctl.

o SR: DEPUTADO DIAS MENEZES -- Agradeço e d!

o SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)--

senslvel estou pela gentileza do nosso Presidente, permitin
do que V.Exa. esclarecesse o minúsculo problema de Avai. -

O SR. ,DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)--

dam uma providência, para que, pelo menos, possam

melhor essa minúscula ãrea em que vivem.

culti var sejava apenas, rematando, mais uma vez reiterar o quanto

Ayradeço ao Deputado Dias Menezes. Quero dizer ao Deputado Pois não.

que essa ê exatamente a filosofia da FUNAI, conforme expus O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No-

aqui. Não vamos fazer contatos desnecessários. Parece que,no

passado, havia aquela tendência, quase q~e uma glõria para

vaes) -- Cumprimento o Deputado Dias Menezes pela sua parti

cipação nos nossos trabalhos e convido S.Exa. especialmente

Ismarth,

sertanistas, de fazer contatos com esse ou aquele grupo,

os contatos, às vezes, não eram necessários. Nõs temos

e

gr,!!.

para a reunião de amanhã, às 15 horas, quando ouviremos

depoimento de importância semelhante à do General

um

pos ainda isolados, sabemos onde eles se localizam, mas esta-

mos sabendo tambem que não estão tendo qualquer compul são.

que seri o do Ministro do Interior, Eng9 Rangel Reis.

Sr. General, cabe a esta Presidênçia, agora, formular

Mas,

umas

ultimas e breves indagações, porque convem respeitar o bem

estar das pessoas que aqui se alongam desde às 9 horas e, s~

uma contribuição, en passant, que me parece sobremodo releva~

te, quando, respondendo ao Deputado Siqueira Campos, que pr~

põe, digamos assim, uma autonomia etnica do indio no Brasil,

atraves de um projeto encaminhado, V.Exa. sugeriu uma alter

nativa, que seria a integração, no Conselho Indigenista, de

representantes indTgenas. V.Exa. se dispõe a levar essa pro

pDsta ã. frente?

Então, nõs os deixamos lá, quietos. E o caso do trecho entre

São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. Lá existem indios Bani

wa, Maku, Makunabodo, e estão tranqUilos, não estão sofrendo

nada, vamos deixá-los. Quanto mais tempo ficarem nessa situ~

ção. melhor; não precisam nem da FUNAI nem de ninguem, sobr~

viveram ate agora. Mas ate quando eles poderão ficar nessa si

tuação?

o SR. OEPUTADD DIAS MENEZES -- E a FUNAI tem

.eios para impedir?

bretudo, sua saúde, que parece perfeita. Mas V.Exa. trouxe
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dações, naquilo que ~ai beneficiã-lo, como integrante efeti

TO do Conselho com voto, nas mesmas condições dos outros.

o SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

O que falei ao Deputado e exatamente a minha intenção. No Co~

selho Indigenista da FUNAI, õrgão de estudos, de recomenda

ções ã própria FUNAI sobre a problemãtica indlgena dé modo

o SR. PRESIDENTE ( Deputado Israel Dias N~

t&es) -- Essa jã e uma contribuição que vamos colocar no no~

so voto. Espero que a Comissão acolha essa sua sugestão. A

segunda, General: tenho lido, naturalmente com certa dificul

dade própria do não iniciado, os termos do Estatuto do In

dio. Se não me engano, lã consta a obrigatoriedade de, em 5

ãreas indlgenas devidamente demarcadas. No ano que vem, com

pletam~se esses 5 anos. V.Exa. acha que terã condiçõe~ de

cumprir esse inciso do Esta.uto?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Se eu receber os recursos previstos para demarcação de ter

ras, isto e, alem dos recursos orçamentãrios, mais os 40 mi

lhões de cruzeiros do FAS, acreditamos que possamos cumprir

esse dispositivo.Se não se cumprir, restarão muito poucas

e

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

No Parque Xingu? Não, eu desconheço. Tambem e? Parece que e

Procurador, não é?

o SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Não, não foram, não; jamais ocuparam; porque o lndio não dei

~a. Quem tentar entrar lã eles botam para fora.

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Israel Dias N~

yaes) -- POr falar nisso, um deles seria o Dr. Armando Concel

ção?

que era reserva. Então, eles não se conformaram com isso

ingressaram em JUlzo e, neste momento, está no Supremo:

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

vues) -- Não., Ele é titular e procurador de outros. Ele s~

ria 'um dos personage'ns da gravação. Ele e advogado de titula

res do Parque Xingu. Os outros que estão em jUlzo contra a

FUNAI a respeito do Parque Xingu, eu ouvi falar, por exemplo,

em Arnaldo dos Santos Cerdeira, Juvenal Lino de Matos; são

numerosas as personalidades que estão demandando porque a~

qui riram do Govlrno de Mato Grosso áreas no Parque Xingu. Na

hora de tomarem posse da ãrea em que foram titulados legiti

mamente, a FUNAI entrou em ação, porque demonstrou que o ter

reno era de propriedade da União e de usufruto do 1ndio, po~

as

recome.!!

anos, a partir da promulgação do Estatuto, serem todas

gera., que o próprio lndió tambem participe dessas

Pals, haveria necessidade de que, desde o primeiro ano da vi

gência do Estatuto, jã a FUNAI recebesse recursos substanci

ais para fazer uma programação para os 5 anos. Isso não oco~

reu. O que estã'havendo ê necessidade de completar, em orça-

ireas de fora, porque -- para V.Exa. sentir o problema

face de um grande volume de ãreas indlgenas existentes

mentos futuros, aquilo que não foi dado inicialmente,

em

no

para

isto.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Ainda não subiu para o Supremo. Estã na Justiça Federal de

Mato Grosso. No momento em que eles convocarem o Estado e

qué irã ensejar uma ação c1vel originãria no Supremo pela

presença do Estado.

O SR. PRESIOENTE (Israel Dias Novaes)

permitir, então, cumprir-se o disposto no Estatuto do Indio.

Vamos fazer o mãximo para cumprir.

.
. O SR. PRESIDEN1E (Deputado Israel Dias • No-

vaes) .-- Alegam que foram expelidos.

O SR. PRES~DENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- V.Exa. acaba de determinar a demarcação do Parque

Xingu, o que deveriã ter sido feito hã muito tempo, porque ê

O SR. DEPOENT~ (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Quero fazer um adendo. r que não são ocupantes. Nem um deles

o~upoú efetivamente o Parque do Xingu. Eles são titulados ~

penas.

Perfeitamente.

O SR. PRESIOENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- E pressupõe-se a boa fe dos adquirentes.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)--

o SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)--

vaes) -- Nesse caso.o Governo de Mato Grosso tem que ser re~

ponsabil i zado.

Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Sr. General, V.Exa. estâ trazendo animador~ contrl

buiçã0 a este organismo, e quero louvar, em primeiro lugar,

a sua atitude psicológica ante este órgão técnico provisó

rio da Casa, porque se dispôs a responder a todas as pergu.!!

tas, o que me fez lembrar daquele ironista inglês, segundo o

qual a pergunta nunca e indiscreta, a resposta é que e. E s~

bretudo no instante em que disse que estava disposto a escl~

Eles pleiteiam indenização?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Dliveira)-

O embasamento jurldico da pretensão deles e uma desapropria

ção indireta pela União, mas, a1, a nossa defesa e justame.!!

te que o pressuposto e constitucional, com a posse rlominiai

indlgena, e o título foi expedido, um t1tulo nulo na medida

em que essas âreas sempre foram habitat ind1gena.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

quevm parque modelar, pioneiro, e, no entanto, estarrece

ate 'agora não tenha sido ele demarcado. Agora, V.Exa.ob~eve

uma verba vultosa para essa operação, se não me engano de 16

milhões de cruzeiros. Li, hoje, nos jornais que o parque s~

frerã agora a operação de demarcação definitiva. Recebi aqui,

Sr. General, hoje, umas certidões de ações movidas contra a

FUNAI por ocupantes po~tadores de t1tulos expedidos pelo G~

verno de Mato Grosso e que estão demandando contra a FUNAI,

justamente reivindicando a posse das propriedades legitima 

mente adquiridas do Governo de Mato Grosso. E seu que isso

estã em jUlzo, entregue a profissionais competentes. De so~

te que esperamos que a FUNAI vença essa demanda judicial.
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recer assuntos passados, presentes, futuros. e, em seguida,

~isse tambem que usaria de toda a franqueza, como estã usa~'

do. Então, eu queria lembrar a V.Exa. o seguinte: ainda de~

dital da FUNAI pediu, ela tem oferecido um preço acesslvel"e
'.

seu trabalho tecnicamente e muito bom. Ela não tinha, vamos

~izer, talvez uma .•.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No_

va~s) -- Não hã urna taxa de inscrição para os concorrentes?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Hã taxa de inscrição, e eles pagavam e não compareciam.

abri~ concorrência para as firmas especializadas proporem e~

se serviço. Ela tem aberto concorrência?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Réligiosamente. Para todo processo de demarcação que engloba

vãrias ãreas simultaneamente e que representa milhões, é a

~erta uma co~correncia ampla, que não se circunscreve somen

te ã ãrea da Distrito Federal: ela é aberta em todo o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

~aes) -- E tem havido muitos concorrentes?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Depende. Nessa ultima concorrência, por exemplo, houye muita
gente interessada, ~ue apanhou toda a documentação para con-

correr, mas, na realidade, não concorreu e compareceu à abe~

tura da concorrência simplesmente para ver qual o mecanismo

para poder concorrer em outra oportunidade.

mi-

o SR. PRESIDENTE .( Deputado Israel Dias No

vaes) -- Mas tinha tradição no ramo?

A SRA. ASSESSORA (laia Mattar Rodrigues) --Ti

nha •. Ela era uma agropecuãria composta de engenheiros, e a

lei permite que engenheiros participem de uma demarcação de

terras. Eles podem participar para fazer trabalhos de enge

nharia, como e o caso. Então, a FUNAI estã ~stritamente de~

tro da lei e obedecendo a tudo aquilo que a materia exige.

evidente que sim. Agora, eu faria, ainda, outra colocação, o~

tro tipo de problema: a nossa exigência de fechamento de po

ligonal de uma ãrea indlgena não tem aquela precisão absolu-

um nome nacional, ou tradição nacional.

A SRA. ASSESSORA (laia rJattar Rodrigues) -- E

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No·

vaes) -- Tradição.

A SRA. ASSESSORA (laia Mattar Rodrigues)

edital, a Plantel e outras firmas de media porte têm ofereci

do um preço acesslvel. Nessa última concorrência, por exem

plo, apenas duas firmas participaram, Plantel e Etope, e es

ta foi desclassificada, porque dos seus três diretores, dois

são estrangeiros e destes, por exemplo, não foi apresentada

carteira de identidade modelo l~, não foi apresentada nenh~

ma certidão de cartório de protesto de tltulos. A firma est~

va, por exemplo, atrasada com pagamento de PIS e outras obri

gações sociais. Quer dizer, documentos que julgãvamo~,dentro

da Comissão. e julgamos, imprescindíveis para uma firma fi

car legalmenta reabilitada. A Plantel ganhou mais uma vez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Quero saber de V.(xa. também, Sr. General, jã que

há três ou quatro fases numa operação,assim, custosa e deli

cada, como e a demarcação de uma ãrea indlgena em meio inó~

pito e freqUentemente com a sua topografia pouco c~nhecida,

inclusive com a natureza do solo. A FUNAI tem meios para a-

companhar os trabalhos de demarcação e depois para verificar

o resultado do trabalho feito?

lhões de cruzeiros, quando ela tem cem mil cruzeiros de capi

tal social. Devido a esses cuidados e a essas exigências do

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Muito bem. rJuito obrigado. Sr. General. ..

A SRA. ASSESSORA (Laia Mattar Rodrigues) --In
clusive, gostaria de. esclarecer que nessa ultima concorrênci~

do Xingu eram 10 as firmas inscritas, e a Plantel concorreu

com a Etope. Então, nosso edital -- e se V.Exa. quiser pod~

remos mandar uma cópia,_ que estã sendo aprimorada junto ao

S;rviço Geogrãfico do Exercito -- faz uma serie de exigen

cias, porque uma firma para demarcar terra recebe :5% no ato

da assinatura do contrato. Então, exigi~os que a firma tenha

pelo menos um milhão e meio de capital social, senão ela não

pode concorrer com a FU~AI. Não podemos colocar na mão de uma

empressa um sinal de dois milhões e meio, três. quatro

deve

Deputado Israel Dias No·O SR. PRESID~NTE

~ro do campo da demarcação, a FUNAI, creio, por lei,

vaes) -- Veja V.Exa.: esta Comissão foi institulda para apu

rar, dentro da problemãtica indlgena, o aspecto das invasões

de terras. Mas não posso deixar de louvar o zelo de V. Exa.

ao fazer um vôo largo sobre todo o indigianismo brasileiro,a

propósito desse tema mais restrito. A esta Comissão, então,

vieram denuncias. Ela~ eram tantas, não contra a FUNAI ~em

pre, mas às vezes sobre a FUNAI e mais reiteradamente sobre

invasões de parte de empresãrios. Úma das denuncias havidas

contra a demarcação atribui certa preferência por uma firma

chamada Plantel que, tendo vencido vãrias concorrências, no

~ntanto, não era do ramo, não tinha nenhuma tradição no ramo

nem se especializava nele. Houve algum motivo para essa pre

ferência? Eu acredito que não, e claro.

o SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Qliyeira)-

Poderia responder, mas vou dar a palavra à résponsãvel .por

este setor, que e a Dra. Laia.

A SRÃ. ASSESSORA (Laia Mat~ar Rodrigues) --Sr.

Deputado, desde que tornamos parte da concorrência publica pa

ra a demarcação de terras, temos publicado esse chamamento
para demarcar terra no Brasil inteiro. Basta dizer que temos

gasto uma media de ao mil cruzeiros só de editais de public~

ção, tanto na imprensa oficial, que são os órgãos estaduais,

como em jornais de circulação em todo o Pals e, ainda, em jo~.

nais de circulação' nas Capitais dos Estados onde vão ser de

marcadas as ãreas. A firma Plantel realmente jã ganhou 4 co~

corrências, incluindo essa ultima do'Parque do Xingu. A cul

pa não cabe ã FUNAI, como tambêm não cabe ã Comissão ae D~

marcação de Terras, da qual somos Presidente. O problema ê

que, alem de a firma ter correspondido a tudo aquilo que o ~
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ta, que em um levantamento geogrãf.ico do Pais a demarcação de o SR. OEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)--

Isso jã foi amplamente discutido com o Serviço Geogrãfico do

agorauma terra indigena se enquadrasse perfeitamente.

porque isso seri~ um trabalho geodesico de primeira

Primeiro,

ordem.

l que mudou a administração do Serviço Geogrãfico, e

eles jã estão admitin40.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias "0-

Exercito para aprimorar o nosso trabalho de demarcàção de vaes) General, no capitulo da expedição de certidões neg~

terra. Mas a FUNAI não tem interesse em fazer um trabalho de

o SR. OEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)--

gir um tratamento de primeira ordem para demarcação de ter

ra indigena.

~ma ãrea por ano, porque ele fica carissimo. ! trabalho para

a éruzeiro do Sul, lasa. Quando a Plantpl ganhou com dois

mil cruzeiros por quilõmetros, a Lasa ofereceu dezenove;qua~

do a PlanteI ofereceu um preço de sete, a Cruzeiro do ~ul c~

tou vinte e oito mil. Não temos suporte financelro para exi-

docume~conceito juridico próprio e implica transcrição de

tos a que se refere, e a declaração não obriga a isso. Ach~

mos, respondendo-lhé, que, não obstante, a impropriedade do

termo, o vocãbulo certidão ê muito mais forte do que o vocã

bulo declaração, e os efeitos juridicos da certidão são mui

to maiores do que os efeitos juridfcos da declaração. Nat~

ralmente, V.Exa., zeloso corno e e empenhado em bem desempe 

nhar as suas dificilimas atribuições, voltou as atenções com

muito vigor para este capitulo. Ficou V~Exa. sabendo natural

mente que seu antecessor na FUNAI, o Gen. Bandeira de Melo,

era alvo de acusações reiteradas nesse capitulo, mas a exp~

dição de certidões não começou com ele. O Sr. Queiroz Campos

que foi o primeiro diretor da FUNAI, reconheceu perante esta

Comissão que havia expedido certidões, que depois se haviam

revélado inconsistentes juridicamente, isto e, essas certi
dões negativas incidiam sobre situações positivas. As acus!

ções contra o Gen. Bandeira de Melo foram reiteradas duran

te os quatro anos que geriu a FUNAI. Teve V.Exa. oportunida-

de de fazer.um levantamento das certidões expedidas ao tempo

do Gen. Bandeira de Melo? No segundo biênio do Gen.Bandeira,

V.Exa. era Superintendente da FUNAI.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)--

tivas da existência de indios em ãreas parece-me ser o capi

tulo mais agudo de toda a politica da FUNAI. Ainda ontem o

Gen. Josê Costa Cavalcante demorou-se no exame dessa questão

sugerindo ate mesmo que se mudasse o nome do documento, de

'certidão para declaração, porque achava que certidão tem um

sequerporque este trabalho não ensejaria ã FUNAI demarcar

o SR. PRESIOENTE (Oeputado Israel Oias No

vaes) -- A respeito de não ter capacidade financeira, e isso

parece mesmo procedente, pergunto ao General se jã lhe oco~

reU usar, dentro da sua competência militar, o Serviço de En

genharia do Exercito para esse serviço de demarcação?

pr1meira ordem. Primeiro~ porque os nossos limites de terra

indigena norm~lmente são rios. Então, o que interessa para a

FUNAI e fazer um trabalho perfeito que identifique a ãrea do

indio no chão. Para isso usamos, de mil em mil metros,marcos

de madeira tratada a creosoto para resistir a intemperies ;

de cinco em cinco quilõmetros uma placa de oitenta por um m~

tro, dizendo que a ãrea in~igena e dominio da União; e, de

dez em dez quilõmetros, um marco de concreto com os meridi~

nos verdadeiros; e um picadão de seis metros de largura em c~

da limite seco, que são pequenos, ã exceção do Parque do Xi~

gu, que e um decreto antigo. Então, isso faz com que a FUNAI

possa abrir mão de um trabalho geodesico de primeira ordem,

naturas e centralizada na mão da presidencia. Mas não me i~

teressou muito aprofundar-me. porque não me interessava es-

Era Superintendente Administrativo, era d~ parte administra

tiva da FUNAI, não ê com aquela acepção de participar de t~

das as atividades do órgão. Naturalmente essa parte de assi-

Já, Deputado.

o SR. PRESIDENTE (Oeputado Israel Dias No

vaes) -- Porque o seu problema e financeiro e fica carissimo.

O SR. OEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Jã e estamos fazendo contato com o Serviço Geogrãfico do Exe!

cito e este prõprio Serviço admite, não de maneira ampla, em tar aprofundando-me no passado, quando estou com problemas

todo o territõrio nacional, mas em ãreas onde o próprio Se~ presentes no dia de hoje. O que me interessa ê resolver o

vas.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de Oliveira)-

Preocupo-me com o passado e tento corrigi-lo.

problema do dia de hoje. Se eu Tor olhar o passado não resol

vo problemas presentes.

ü SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No'

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Mas houve motivos de corrigenda?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de Oliveira)-

Corrigi numa ãrea do Vale do Guapore, anulei duas certidões

aegativas. Depois, resolveu-se interditar urna ãrea e desco 

brimos que havia dyas empresas que tinham certidões nega ti-

o.aes) -- Mas V.Exa. declarou que se preocupava muito com

passado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Mas V.Exa. estã insistindo como General.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)--

viço Geogrãfico estã trabalhando, a possibilidade de poderem

inclusive realizar demarcação. Isso vai evitar a concorrência

e vai baratear muito mais o custo da operação. Eles jã estão

admiti ndo isso.

Anteriormente ele não aceitava, mas hoje estã aceitando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Meus cumprimentos a V.Exa.

A SRA. ASSESSORA (Laia Hattar Rodrigues) --G~

neral, mas o Exercíto jã foi consultado em outros exercicios'

e não aceitou essa demarcação.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Expedidas pelo Gen. Bandeira?

O S~. DEPOE~TE (Ismarth Ara~jo de Oliveira)-

Expedidas por ele.

O SR. PRESIbENTE {Deputado Israel Dias N~

vaes) -- Duas?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Duas certidões negativas. Anulei-as e vamos ter de anular o~

tras no Vale do Guapore.

gena no rio Envira, no Acre, não obstante parecer em contr!

rio do representante da FUNAI naquele Estado?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveita)-

Quando ã parte da pesquisa mineral, tratei aqui no meu depo!

menta. Inclusive declarei que não havia inconveniente nenhum

em ser concedida autorização para pesquisa naquela ãrea que

foi encaminhada ã FUNAI pelo DNPM, a pedido dele. Inclusive

eu declarei que aquela localidade, Chega Tudo, que foi cita

da, não constava nem nos nossos mapas, e que não havia ileg~

de aculturação do 'índio permite ou não umfi determinada pes-

Mello -- qualquer firma, encaminhada pelo DNPM -- pode enc~

minhar ã FUNAI um pedido de autorização. A FUNAI e que vai

o grau

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Jã hã outras denuncias?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Não hã denuncias, mas vamos mudar a filosofia com relação i
queles indios.

lidade. Qualquer firma, não precisaria do Gen. Bandeira

analisar a situação do 'índio. Ela ve se o estâgio,

de

te.

Sim.

vaes) -- No Vale do Guapore?

O SR. OEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)--

nhum resultado. O 'índio que era levado para lã, voltava sis

tematicamente ao seu~ de origem.

ne-

Deputado Israel Dias N~O SR. PRESIDENTE

quisa mineral que não vã prejudicã-lo. Então, não houve

nhuma ilegalidade.

o SR. OEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Mas isso e outra coisa. E outra ârea, e no Acre.

O SR. PRESIDE~TE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Porque tambem existe ai a implantação do projeto ~

gropecuãrio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- E no Acre, exatamentp

vaes) -- Não estav~ legalmente, e verdade.

A SRA. ASSESSORA (Laia Mattar Rodrigues)-- ~

xato. Então, como presidente de uma empresa de mineração,ele

pediu ã FUNAI -- e poderia ter feito antes. Se houvesse mã

fe, ele poderia, meses antes de deixar a presidenc1a da FU-

A SRA. ASSESSORA (Laia Mattar R~drigues) --E~

se caso ai e o da mineração BADIN. O Gen. Bandeira de Mello,

por ter sido presidente da FUNAI, após deixar a administração

da FUNAI, não estava impedido de exercer a função de Presl

dente de uma empresa de mineração.

ne-

No-

Di as No.-

( Deputado Israel Diaso SR. PRESIDENTE

todas as tentativas feitas ate então não conduziram a

O SR~ PRESIDENTE ( Deputado IS~8el

vaes) -- Pois e, onde existe índio.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira) -
O Sr. deve estar leQbrado, pelos depoimentos, ai, foi cri~

da uma reserva Nharobiquara, a leste da 364. E naquela epoca

a filosofia era transferir o índio para aquela região. Então

o SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Hão são ãreas indigenas ainda, mas onde existe indio presen-

O SR. PRE~IDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Quer dizer, lã existem realmente projetos em exec~

ção sobre ãreas indigenas por força de certidões negativas i~

reais?

O SR. PRESIDE~TE (Deputado Israel Dias No

vaes) --O Guapore e que tem sido portador de maiores indicê~

cias desses documentos.

NAI, ter dado essa autorização. Porem, ele não procedeu

sim.
O SR. PRESIDENTE (Oeputado Israel Oias No-

rupi, a FUNAI tinha duas ãreas indigenas e um pedacinho

Bandeira pediu uma pesquisa mineral para a ãrea do Chega Tu

do e que, depois, surpreendentemente, a FUNAI havia libera.do

essa ãrea, quando delimitou a ãrea do 'índio. E isso e uma

grande inverdade. Aquela ãrea do Chega Tudo e a ãrea da re

serva florestal do Gurupi. D~ntro da reserva florestal do G~

vaes) -- t claro. Mas vamos situar-nos na implantação do pr~

jeto agropecuãrio.

A SRA. ASSESSORA (Laia ,Mattar Rodrigues)-- Eu

vou esclarecer, Excelência. Não, eu digo que esse caso do

General Bandeira, na empresa de mineração, foi objeto de ac~

sação, aqui -- e V.Exa. a levantou agora. Mas acho cque seria

muito necessãrio que a FUNAI esclarecesse esta posição. Por

que em nenhum momento a FUNAI deixou de incluir a ârea Urubu

Kaapor, po~que liberou yara as atividades do grupo Badin.Po~

O SR. OEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Eu não vou descer a detalhes, Deputado, mas posso garantir a

V.Exa. que a FUNAI vai manter o 'índio no seu habitat de ori

gem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Revendo, então, concessões feitas2

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Revendo o que for preciso, o que estiver lã dentro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

vaes) -- Ainda sobre o Gen. Bandeira de nela, que esteve aqui

depondo longamente, V.Sa. tem explicação para o fato de ele

jã ter obtido certidão negativa ou autorização para realizar

pesquisas de minerios na ãrea dos ~ndios Uburu, na região do

rio Gurupi, no ~laranhão, e posteriormente ,obtido certidão n~

gativa para implantação de projeto agropecuãrio em ãrea indi

que o que foi dito aqui foi exatamente isso: que o General
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Alto Turiaçu. Aquela ponta do Itamatarê. que coincide com o

tal Chega Tudo. foi uma ãrea cortada pela FUNAI, mas não li

berada nem para a Badin. muito menos para a Emasa. Essa ãrea

foi liberada. ou melhor, cortada do limite indigena, mas pe~

lIaneceu na jurisdiçi\.o do IBDF. Porque aquela ê .. na realidade

indios

. ,
Mas a certidão não foi dada contra o~parecer têcnico. A cer-

tidãõ foi dada depois que o chefe da ajudã"cia, um antropól~

go e um Major-Aviador da FUNAI, foram ã ãrea e atestaram:não

hã indios na região.

ama terceira. ou seja. Pindarê. a ãrea do Caru e a ãrea

~a reserva florestal. Essa ãrea foi eleita para os

do para uma entidade particular freqUentemente ligada ao

que ele dirigia no setor pUblico.

A SRA. ASSESSORA (Laia Mattar Rodrigues)

ramo

D SR. PRESlDENTE ( Deputado lsrael Dias No-

~pois que grupos de trabalho. feitos pela FUNAI e pelo IBDF

fizeram a vistoria. Liberaram-na de uma região muito dista~

t. para invasores. cuja ãrea fora entregue ao INCRA. mas não

se refere ã área do rio Gurupi. E a ponta. que e onde se diz

ser Chega Tudo, foi considerada reserva biológica do IBDF e

o resto a FUNAI delimitou e estã demarcando como ãrea indig~

na. Então"o grupo Badin não tem nenhuma influência nisso.Ele

passou a pesquisár minério, apenas, e nada mais do que isso.

o SR. DEPOENTE (Ismarth AraUjo de Oliveira)-

E da Novo Oeste. Foi mandado para lã especificamente um gr~

po de trabalho que correu toda a ãrea dessa fazenda Novo Oe~

te. O processo estã lã na FUNAI, ã disposição da Comissão. E

~ão se encontrou nenhum indio na ãrea do Novo Oeste.Não exi~

te. Porque parece que hã duas fazendas que se confundem. Hã

uma confusão na de baixo. da Novo Oeste, que tem duas ãreas.

A SRA. ASSESSORA (Laia Mattar Rodrigues)

Não. e porque o mesmo grupo tem outras ãreas na região.

O SR. DEPOENTE (Ismarth AraUjo de Oliveira)-

Tem outras ãreas.Na outra ãrea há indios. E a FUNAI não deu

certidão negat!va para outra ãrea porque há indios lã dentro.

A SRA. ASSESSORA (Laia Hattar Rodrigues) -- A

TUNAI deu para outra região.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Di as No-

certidão negativa,

O SR. DEPOENTE (Ismarth AraUjo de Oliveira)--

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dia~ No

vaes) -- Sim, agora hã outra coisa. D jornal ·0 Estado de

S. Paulo·, General .- o Sr. naturalmente lê 0'0 Estado de

S. Palllo", que ê um jornal obrigatório no Brasil no dia

7 de dezembro de 1975 -- tudo isso aqui a gente recebe, às
vezes. ate pelo correio,-diz que o Bamerindus Agropastoril

S.A. penetrou na ãrea dos indios Nhambiquara aytorizado pelo

General Demócrito Soares de Oliveira. Essa pessoa respondeu

algum tempo interinamente pela Presidência da FUNAI e teria

fornecido essa tutorização como Presidente Substituto? Esta

é uma interrogação. Alguem mais pode fornecer certidão neg~

tivij ou autorização verbal para implantação de projetos em

areas indigenas?

Não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- E esse caso do General Demócrito?

O SR. DEPOENTE (Ismarth AraUjo de Oliveira)-

Toda autorização. Deputado, não ê dada via oral. Hã um docu

~ento especIfico. jã de forma padronizada, em que só falta

preencher os claros e que é assinado exclusivamente pelo Pr~

sidente da FUNAI. E esse documento não foi expedido pela FU

NAI. Não saiu oficialmente nada da FUNAI nesse sentido. O su

jeito dizer. na ãrea, que recebeu uma autorização, ê uma coi

sa. Agota, onde estã a autorização escrita, formal?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Então. não hã certidão negativa sobre essa ãrea?

O SR. DEPOENTE (Ismarth AraUjo de Oliveira)-

Não hã certidão negativa nenhuma.

qUem

gestão

indigenavaes) -- I quanto ao projeto agropecuãrio na ãrea

do rio Envira, no Acre?

vaes) -- E nessa ãrea que recebe

foi que a expediu. foi a gestão anterior ou foi a

at.uãl?

Hão; nós sabemos que vãrias fazendas instaladas lã. onde hâ
indios.

Deputado Israel Dias No-

Deputado Israel Dias No-O SR. PRESIDENTE

o SR. PRESIDENTE

vaes) -- E estã instalada lã?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo ~e 01iveira)1~

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Oias No

vaes) -- Há indios?

O SENHOR DEPOENTE (Ismarth AraUjo de Oliveira)

No vale do Guaporê há índios. Nós sabemos disso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

vaes) -- Então. a FUHAI estã providenciando?

O SR. DEPOENTE (Ism~th AraUjo de Oliveira)-

Sim, ê o que eu disse: vamos manter o indio no seu habitat.

E muitos fazendeiros vão reclamar.

A SRA. ASSESSORA (Laia Mattar Rodrigues)

Kão. a gestão do General Ismarth. Não faz nem, quatro meses.

D SR. PRESIDEnTE (Deputado Israel Dias "0
vaes) -- E o General Bandeira ê o Presidente?

A SRA. ASSESSORA (laia Mattar Rodrigues)

Eu não sei o que ele é na empresa. Agora, que ele faz parte

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Faz parte da empresa. Só para tranquilidade do Gen~

ral Ismarth. eu quero dizer que nós temos, tramitando ~qui

na Casa, com muita viabilidade de aprovação, um projeto de

lei impedindo as autoridades pUblicas brasileiras de um cer

to escalão para cima, de integrar entidades particulares ate

dois anos depois de deixarem o cargo pUblico. Porque e muito

da empresa, faz.

cOllum no Brasil esta ocorrência. O cidadão desempenha fun- vaes) -- Há outra figura polêmica desta Comissão quando

,ções a~tissimas no Governo. depois. quando as deixa, ele vai digo polêmica a palavra é ajustada ã situação -- que tem um
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CIMI e as missões religiosas tambem o são. Então, aludiu ate

a po~sibi1idade de um missionário ~er visto lã tal como Deus

o fez, e os padres venderem produtos indTgenas. Quer dizer,

'nome complicado, ê o Sr. Fritz Tdsky Dorf. Reportando ã pre

sença desse 'personagem, nós temos o seguinte: o Sr. General

Bandeira de Mello -- veja como a situação e curiosa o Sr.

'enera1 Bandeira de Mello teceu os mais encomiãsticos

Exa. lembrou que se a FUNAI é acusada disso e daquilo. o

gios ~o Sr. Fritz To1sky Dorf. E nós ficamos, então, com uma

de qualquer maneira. nós estamos apurando. Porque toda denu~

cia que nos chega .•.

~xé1usão desse mesmo cidadão dos quadros da FUNAI, fazendo 

lhe as maiores acusações. Repetindo exatamente a informação:

para autorizar nenhuma fazenda a se instalar em qualquer a

rea indlgena. O trabalho dele simplesmente 'e o de um sertani~

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de Oliveira)-

Deputado, vaMOS retroceder um pouco no tempo. Houve época em

que não existia nenhum organismo oficial que tivesse respon

sabilidade com relação ao lndio. Ate a criação do SPI, eram

as missões religiosas que cuidava~ praticamente do lndio.São

missões que estão hã 70. ao, 100 anos radicadas la. Mesmo d~

pois da criação do Serviço de Proteção ao Indio, e já no te~

po da FUNAI. havia quase que uma autonomia, uma independencia

de atuação das miss;es e da própria FUHAI, uma não querendo

saber o que a outra estava fazendo. As missões nao dando bo

la Dara a FUNAI -- pode-se dizer -- e i FUNAI não querendo
saber o que as missões vinham fazendo. Nõs achamos que a F~

NAI e UM õrgão do Governo Federal que tem a responsabilida

de exclusiva pelos lndios brasileiros. E essa responsabi1id~

de está traduzida pela Lei nQ 6.001, que é o Estatuto do In

dio. Mas, paralelamente, nós achamos que as missóes têm uma

especie de delegação de competencia para continuar naquele .

os Padres esquecerem-se da sua missão desencarnada e encarn~

i:erem-se. Mas, como todo assunto ind'ígena está entregue ã F~

nai. pergunto: a FUNAI se intimida ante a atividade do clero,

mormente nesse capltu10 pecaminoso?

a

r~as

conta

elogios

Bandeira.

permissão

Ate que vem aqui o Antropólogo Pedro Agostinho e propõe

o Sr. General Jandeira teceu os ma1s encomiásticos

impressão do Sr. Fritz. transmitida pelo General

~ fazenda Sorana, instalada na ãrea do Nharnbiquara,

mente ele não tem autorização para isto. Não tem

ta. Ele é sertanista para cuidar do lndio Nhambiquara.

~om a autorização do Sr. Fritaz. O que é isso. Gener~l?

ao Sr. Fritz 'To1sky Dorf. enquanto o Antropólogo Pedro Agos

tinho sugeriu a retirada imediata de tal pessoa da supervi -'

são do projeto em Nhambiquara e o "Estado de S.Pau10" diz que

O SR. DEPOENTE Clsmarth Araujo de Oliveira)-

Eu conversel pessoalmente com o professor Pedro Agostinho e

ele me transmitiu essa preocupação. Ele me disse que consta

teria sido dada autorização ao $~rtanista Fritz. E evidente-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No-

despertou muita atenção no seu depoimento -- e receba isto

como uma homenagem, porque V.Exa. trouxe uma tal riqueza de

informações, foi de uma objetividade tal,qae atordoou o p1e

nãrio inteiro, eu posso assegurar isso. a começar pelo Presi

dente. Mas, a propósito de acusações formuladas ã FUNAI por

elementos do CIMI, mormente pelo Sr. Secretário-Geral, que e

o Padre António Iasi Junior; aqui gloriosamente presente, V.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Ele estã sob sindicãncia?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de 01iveira)-

Nós estamos apurando a veracidade dos fatos. Porque ali, no

va1e do Guaporê, hã também di sse-me-d i sses: uns acusam outros '.

outros acusam uns. Na rea1idad~. hã muitos fazendeiros int~

ressados em não perder terras para lndios. De modo que proc~

ram influenciar A,B ou C. E para nós isso não interessa. mas

temos que apurar. POrque não é /Ia base do "consta" que nós v2.

~os poder tomar uma providencia. pois pode não ser verdadei

1'0 esse "consta". A sindicãncia é que e o instrumento legal

que a FUNAI estã usando para apurar a verdade dos fatos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Estã em processamento?

O SR. DEPOENTE (Ismarth ~raujo de Oliveira)--.
Estã em processamento. Porque toda denjncia, e apurada e eu

despre~o denuncias de espécie alguma. O que eu não posso é ~

l~rdear a denuncia como sendo verdadeira.

Seria o caso de dizer que, como a FUNAI e responsável, vamos

o

a

mis-

anos.

vimos,

traba-

Deputado Israel Dias No-D SR. PRESIDENTE

NAI não corrigir, o próprio 'índio vai corrigir. Nós

trabalho que vinham fazendo com os 'índios hã longos

vaes) -- Corrigidas pela FUNAI.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Dliveira)-

Corrigidas pela FUNAI. Mas V.Exa. precisa saber que se a FU-

tirar as missões e a FUNAI vai assumir tudo. pondo as

sões para fora. Não e isso. O que nós quere,'os e um

alem daquilo que vinha fazendo, visando particularmente

mutua que deve. existir entre os órgãos que trabalham com

lho conjunto. Então. recentemente é que começou esse entros2.

mento da FUNAI com as missões. inclusive visitando todas as

ãreas de missões religiosas. verificando o que essas missões

vinham fazendo com relação ao lndio, e estudando a potencia

lidade, a capacidade que ela tem de fazer mais alguma coisa

projetos ae desenvolvimento pelos quªis o lndio já estava an

siando. tentando corrigir falhas, que ãs vezes não são de cu

nho dolosos. são falhas, mas todas passlveis de serem corri

gidas. E sõ esse entrosamento vai permitir corrigir .esse e~

tado de coisas e particularmente propiciar aquela confiança

indio, porque o objetivo é um só: o lndio, que tem de estar

presente. Então, e preferTvel dar as mãos. num trabalho lnti

mo. de colaboração,.a estar divergindo um do outro. E nós e~

tamos conseguindo esse objetivo, não sõ com missões religi~

sas~ como com dioceses, com pre1azias. Aos pouquinhos, nós e~

tamos cerrando esse contato, em beneflcio mutuo. E muitas
dessas coisas que foram citadas jã estão sendo corrigidas.

mevaes) -- General, para finalizar, apenas um assunto que
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numa prelazia, um indio construindo uma embarcação com motor

de centro, para ir vender a sua mercadoria numa cidade vizi

nha, para não vender ã missão.

o SR. DEPOENTE (Ismart Arafijo de Oliveira)-

As pottas continuam abertas, Deputado, desde que não seja 1IlE.

nólogo •••

Mude o comportamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- V.Exa. e acusado de discr.iminar entre o CIMI e os s~

lesianos, perseguindo o CIMI, não deixando o pessoal do CIMI

entrar nas reservas e favorecendo a entrada dos salesianos.I~

so procede?

vaes) --

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias "E.

que mude o comportamento do CIMI ..•

O ~R. DEPOENTE (Ismarth Araújo de Oliveira)--

o SR. DEPOENTE (Ismarth Arafijo de Oliveira)--

Não só os salesianos, mas as dioceses todas de Corumbã

ampla liberdade de entrar nas ãreas.

tem

vaes) .- E a mudança seria no sentido de ajustar-se ao com 

portamento da FUNAI?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)--

ela o trata•.

e salesiana. Há membros do CI~I na Missio Anchieta.

Nio i s5 o salesiano, mas a Missão Anchieta tambem. que não

o SR. DEPOENTE (Ismaríh Araujo de Oliveira)-

A FUMAI quer que o indio seja um fim e não um meio para ati~

gil determinado fim.

O

Deputado Israel Dias No-O SR. PRESIDENTE

Não. Eu quero ajustar o comportamento visando ao indio.

vaes)

objetivo prinCipal, para mim, e o indio. Eu não quero ditar

regras de funcionamento do CIfII nem acredi to que o CIfn que.:!.

ra ditar regras para o funcionamento da FUMAI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Oias No

Então, a FUNAI quer que o CIMI trate o indio como

vaes) -- V.Exa. acha que o CInI ~uer deformar ...

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Eu não sei bel'l quais são as intenções do CliII , porque nunca

me explicaran. Eu não gosto de prejulgar. Eu vejo o que ap~

rece de concreto: acusações pejorativas ate contra Ministros

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Então, pelo que V.Exa. disse, eu deduzo que hã uma

grande simiJitude psicológica entre o salesiano e a FUNAI.

a SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Os salesianos tambem erram, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No
vaes) -- Mas acertam mais do que o CIMI.

PSR. DEPOENTE (Ismarth Arãujo de Oliveira)-

Mas todos eles estão visando trabalhar em beneficio do indio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Mas não do CInI ••.

O SR. DEPOENTE (ISMARTH ARAUJO DE OLIVEIRA)-

Depende do objetivo. Não e só a FUNAI. Por que os salesianos

não admitem a entrada do CIMI na ãrea de missões salesianas?

vaes) -- E por isso não permite que ele ingresse nas reser -

O SR. DEPOENTE '{Jsmarth Arafijo de Oliveira)-

Não, eu condeno os meto dos de trabalho do CIMI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Mas ai e uma questão interna corporis, enquanto que

a FUNAI não e de padres.

O SR: DEPOENTE (Ismarth Arafijo de Oliveira)-

D problema não e a FUNAI. r porque a missão acha que toda YeZ

que o tIMI entra na ãrea, e para perturbar o trabalho deles.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Mas a FUNAI, então, pelo mesmo motivo, não deixa •••

O SR. DEPOENTE (Ismarth ArafiJo de Oliveira)-

Eu sempre disse que a FUNAI estã de portas abertas, quando o

objetivo e o indio. Eu não posso e fazer monólogo. O bom re

lacionamento exige diãlogo. Mas quando o próprio Pe. Iasi che

ga aqui e, num depoimento, chama a FUNAI de "esquadrão da

morte", nãi hã condições de diãlogo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Is~ael Dias No

vaes)-- Ele tem de ser punido, então. Mas V.Exa. não vai com

a ·cara" do CIMI?

vaso

O SR. DEPOENTE (Ismarth Arafijo de Oliveira)-

Se ele quer entrar numa área indi,gena para trabalhar pelo in
dia, e não para meter coisas na cabeça do indio ...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No-

vaes) -- Mas como e que V.Exa. sabe que ele quer "meter coi

sas na cabeça do indio"?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Arafijo de Oliveira)--

de Estado, pelo CIMI (chamar Ministro disso e daquilo, acho

que não tem cabimento). A FUNAI não tem conhecimento privlo,

como deveria ter. Houve um tempo em que havia um bom relaci~

namento. O que aparecia contra a FUNAI eu recebia e corrigia;

o que eu tinha contra a Missio entregava ao CIMI, e ele CaL

rigia. Era um excelente relacionamento. De repente, mudou. E

estã comprovado aqui no depoimento. Eu nada tenho de pessoal

contra os membros do CIMI. SOU obrigado a brigar funcional -

mente.

impor o seu ponto de vista e não concorda com o ponto de vi~

ta filosófico.

O S~. OEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

Com o metodo de trabalho.

Sei. porque eu acompanho. Agora mesmo, houve uma reunião. em

Itapirape, da qual participaram CIMI e FUNAI, e o indio ap~

receu lã todo industriado.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- V.Exa. tentou um diãlogo -- para usar a palavra da
moda -- um diálogo relativo com o CIMI?

vaes}

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias N~

Agora, e um ponto de vista filosófico. A FUNAI quer
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o SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Dliveira)--

ligamos. ele quer Qar ao lndio uia conscientização dos seU$

di re i to:;,.

4e se encerrarem hoje os trabalhos da primeira fase da nossa

24a. Reu~ião de 10 de novembro de 1977, para ouvir a exposi

ção do Sr. Ministro do Interior, Mauricio Rangel Reis.

ci rcunstânci aQuero lembrar aos presentes a

Novaes)Diaso SR. PRESIDENTE(Israe1

geiras.

24a. P.EUNIÃO, REALIZADA EM 10.11.77

Eu agradeço a V.Exa. a sua vinda a esta Comissão. Peço a V.

vaes) -- Não.

Rangel

plenâ-

reservamosrio. Encerra~-se e na verdade culminam, porque

Comissão, que corresponde aos depoimentos orais no

dio. De sorte que, desde essa oportunidade, ~ Sr.

1ientar a importãncia deste depoimento e da presença do Sr.

Ministro do Interior, que. como sabemos, é a autoridade su

perior da po11tica indigenista no Brasil. pois, a FUNAl per

tence à sua esfera administrativa. O Ministro Rangel Reis,

aliás, não tomou conhecimento do assunto lndio apenas com a

sua investidura no cargo de Ministro do Interior, S. Exa. é

um homem publico de larga vivéncia e de muitas atribuições

Carioca, formado em Agronomia, teve. entre outras funções, a

de Presidente do Censo Nacional e de Secretãrio-Geral do Mi

nistério da Agricultura. Ao tempo em qUe 5. Exa. foi Secre

tãrio-Gera1 do Ministério da Agricultura, era titular da Pa~

ta o General Ney Braga. E a esta Pasta pertencia o Serviço

de Proteção ao Indio, antecessor .da Fundação Nacional do In-

Rei~ interessou-se pela problemãtica indigenista. E quando

esta ultima sessão p1enãria para o titular da Pasta do lnte-

se empossou, no começo do atual Governo, n~ alto cargo de Ml

nistro para 05 Assuntos do Interior, S. Exa. jã tinha o as

sunto como familiar. De sorte que lhe coube tratar de algo

que já era seu conhecido. Dai a proficiencia com que vem o

Ministro gerindo inclusive este setor da sua Pasta que acon

tece ser dos mais espinhosos. Eu tenho muito gosto em tran~

ferir a palavra ao Sr. Ministro, antecedendo, contudo, a a1~

gria com que na conversa prévia fiquei sabendo do interesse

com que S. EXa. vem acompanhando os nosso~ trabalhos. Na s~

la da Presidência desta Casa, ouvi do Sr. Ministro referen 

cias minuciosas a todos os depoimentos aqui feitos e mormen

te um conhecimento pormenorizado do que disse, ontem, aqui,o

rior, o Ministro Maurlcio Rangel Reis. Não é necessirio sa-

Sr. General Ismarth Araujo de Oliveira. O depoimento de on

tem foi feito como se o Ministro estivesse presente, de tal

maneira ele o conhece e não apenas o texto lido, mas o deba

te a seguir travado. De sorte que nós temos, hoje, aqui, c~

mo depoente de encerramento, não apenas alguém que honra es

ta Comissão, ~as alguem que honrou-a conhecendo a sua trami

tação. Pergunto ao Sr. Ministro Rangel Reis se deseja fazer

uma exposição inicial ou se prefere imediatamente entrar pos

debates.

O SR. DEPOENTE(Ministro Maurlcio Rangel Reisj

.- Eu gostaria de fazer uma exposição inicial, Sr. Presiden 

te. e depois. é claro, de debater a materia.

valia.

vontade

Deputado Israel Dias No-o SR. PRESIDENTE

pLnhar o seu mfster. O seu depoimento ê de a1tlssima

Exa. que continUe servindo a este ôrgijo com a boa

vaes) -- Vamos resistir.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de 01iveira)--

Mós temos que resistir a isso, Deputado.

O SR; PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Então. nõs teremos uma democracia indígena relativa.

O SR. DEPOENTE (Ismarth Ar~ujo de 01iveira)-
Eles têm que ser cidadãos brasileiros, de origem indlgena,

não perdendo a etnia, jamais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Sr. General, eu lhe estou mais do que grato; estou

realmente reconhecido, integralmente. pela sua colaboração a

esta Comissão. V.E~a. é um brasileiro empenhado em bem dese~

o SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No-

seu prõprio destino.

O SR. OEPOENTE (Ismarth Araujo de 01iveira)-

Soberania. independência, relações com outras nações estran-

o SR. DEPOENTE (Ismarth Araújo de 01iveira)-

r isto que se estã traduzindo. Vi, em Genebra, uma resolução

das comunidades indlgenas, que querem praticamente retalhar

o pals, como aconteceu na ~frica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No

vaes) -- Mas então isso ê internacional?

O SR. DEPOENTE (Ismarth Araujo de Oliveira)-

E nós vamos permitir isto no Brasil?

Mas como? Ylsando a quê?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Israel Dias No-

vaes) -- Quer dizer. no sentiQo de 1iberi-10 da tutela e fa

zê-lo participante de assemb1êias em que ele,patenteia a sua

autonomia. em que ele reivindica a sua iridependincia sobre o

com que o fez até agora. Se viermos a precisar de novas i~

formações. nôs nos dirigiremos a V.Exa., com a sua anuência.

Antes de encerrar os trabalhos. quero convocar os presentes

·para a reunião de amanhã, às 15,00 horas, quando aqui deverã

depor o Sr. Ministro do Interior, Rangel Reis. Seri o último

depoimento previsto para esta fase da nossa Comissão. Estão

encerrados 05 trabalhos.

Depoente Minist~o MAURICIO RANGEL REIS
Ministro do Interior

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias.Novaes)

- Tem a palavra. então, o Sr. Ministro Rangel Reis.

O SR. DEPOENTE(Ministro Maurlcio Rangel Rels)

sobre a Po11tica Indigenista, Deputado Israel Dias~Novaes,E~

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias Novaes)

- Havendo numero regimental declaro abertos os trabalhos da

- EXmQ Sr.. Presidente da Comissão Parlamentar de Inqucri to
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Em território tão vasto. a unidade nacional e

o espírito de brasi1idade. presentes em toaos os quaaran

tes do País, c~egam a causar a admiração de outros povos do

mundo.

mQ Sr. Deputado Ubaldo Corrêa, Relator desta Comissão Parla

mentar de Inquerito, Srs. Deputados, minhas senhoras, meus

sénhores. ao longo dos anos. a sociedade brasileira encon

trou caminhos ~aturais e pacificos para a convivência de di

versas raças que vêm formando esta grande Nação.

A colonização portuguesa, os povos africanos.

as correntes migratôrias europeias, tais como a italiana. a

alemã, a polonesa. a holandesa. alem de outraS, como a imi 

gração japonesa. vêm contribuindo para desenvolver as poten

cialidades do País, nas atividades agrícolas. industriais e

comerciais.

A Constituição Federal e o Estatuto ao rndio

(Lei numero 6.001/73) determinam a "progreSsiva integração

do indio i comunhão nacional". assegurados seus hãbitos e

costumes. Por outro lado. a .1egislação deixa claro o direi

to dos índios ã PQsse permanente e ao usufruto exclusivo das

terras qua ocupam OU habi~am. Essa a, basicamente, a polit!

ca indigenista brasileira. Partindo desses dois preceltos

fundamentais: ~ integração progressiva ~ Q direlto relaciona

do às terras, caberia desdobrar o programa de ação do õrgão

oficial, a Fundação Nacional do !ndio - FUNAI. orientando-se

tambem, nesse sentido, o trabalho de Missões Religiosas dis-

povo brasileiro vivem nos mesmos níveis de desenvolvimento e

de estágio económico e social.

O processo histórico de evolução das diversas

correntes migratórias. a própria condição econômica dos colo

nos que aqui aportaram. permitindo-lhes iniciar nova vida em

terra rica e benfazeja. a miserãve1 condi cão de escrav9s da

maioria da população negra, proporcionam diversas explica

ções sociológicas para as diferentes etapas do desenvo1vime~

to de regiões e de raças. dentro do território nacional.

Por outro lado, a sociedade oferece condições.

a todos para a' desejada ascensão social. Não discrimina en

tre negros e brancos, entre ricos e pobres. ~ claro que a PQ

sição de cada grupo apresenta diferentes oportunidades de a

cesso. A população negra, por exemplo. apesar de numerosa.

tem tido, por motivos diversos. menor participação nas clas

ses dirigentes. O tempo. contudo, devera alterar esse qua 

dro. desde que qualquer discriminação intrínseca e vista com

rigorosa censura pelos brasileiros, tanto assim que e repri~

mida por lei, sábia e justa.

Quem mais ficou. ao longo dos anos, ã margem

da sociedade brasileira, sem verdadeira possibilidade de co~

p1eta integração, foi. por estranho que pareça, o aborígene

ou autôctone. apesar do esforço realizado pelo Governo, atr~

vês de õrgãos oficiais, complementado por missionários, in 

c1usive, por vezes, com sacrifício de suas vidas.

esse

dessa

Tentar mantê-las isoladas, arredias a

posta~ a copperar com o Governo Federal, na execução

política.

contato, segregadas em seu habitat natural, constitui sim~

p1es devaneio. Dir-se-ã que ê uma pena. assim como lamentá

vel Ã a prõpri~ penetração na floresta natural, bela e rica,

de exuberante flora e fâuna~ Diante, porem. da fatal e ne 

cessãria ocupação do território, impõe-se agir com realismo

e decisão. estabelecendo-se política racional de preservação

do meio ambiente. de desenvolvimento das comunidades indige

nas. com especial atenção ã sua saude e educação, aos seus

hãbitos e cultura, sem violêntã-1as, mas tendo por objeti'vo

permanente a atração, o convivio, a integração e a futura e

manei pação.

Na maneird de executá-la. hã necessidade de ~

gir-se com prudência e cautela. mas de maneira firme e deci

dida. Inclusive porque identificam-se duas correntes em 0PQ

sição: uma que considera inconveniente apressar a referida

inteQracão. por considerã-la prejudicial aos indígenas.ã sua

cultura. aos seus hábitos e costumes. ã sua saude; outra. ao

contrário. defende a urgente necessidade de recuperar-se o

tempo perdido e apressar-se um trabalho. racional e sistemã~

tico. com o objetivo de proporcionar ao índio as prerrogati

vas de cidadão brasileiro, gozando de plenos direitos civis,

integrado ã sociedade. Essa segunda corrente indica mesmo

diversas ãreas e comunidades onde esse processo de acultura

ção e assimilação poderia ser iniciado, desde logo. de acor

do com os preéeitos legais.

Hã. por outro lado, justificadas razões para

tornar a Questão mais seria e urgente. Nas regiões de maior

concentração indígena. em estágio mais primitivo, Amazônia e

Centro-Oeste. o processo de ocupação e integração territo

ria1. em decorrência da abertura dos grandes troncos viários

e das estradas de penetração. De co10ni~ação, com os proje 

tos do INCRA e de outros. desenvolvidos pela iniciativa pri

vada, para a implantação de empreendimentos agropecuãrios

florestais e minerais, em virtude desses fatos. o contato

com as comunidades indígenas torna-se inelutável.

Mas hã entre essas comunidades indigenas, ai~

da em estãgio primitivo, cujo contato mais freqDente vem sur

gindo agora, em decorrência do processo de ocupação territo

rial, situações especiais, de grupos indigenas em processo ~

celerado ou avançado de integração, e outros cUJO encontro

com colonos e agricu1t?res e freqDente, levando ã necessida

de de se adotar po1iticas diferenciadas.

Em certas áreas, como na região sul do País,a

convivência com os agricultores ê tradicional, de tal forma

que os índios já se encontram perfeitamente integrados, emb~

ra permaneçam sob a tutela dã FUNAI, relativamente incapazes

nos termos da Lei .Civil. Todavia, são eleitores e alfabeti

zados. praticam agricultura, fabricam e negociam peças de a~

tesanato. sã não são emancipados, embora muitos manifestem

ot claro que nem todas as raças que formam
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o desejo de ser cidadãos brasileiros com plenos direitos,com

acesso ao credit~ agricola como os demais agricultores, com

o direito de educar seus filhos como os demais brasileiros.

O rito previsto no Estatuto do Indio estabe1~

ce que qualquer índio poderã requerer ao juízo competente a

sua liberação do regime tutelar. investindo-se na plenitu

de da capacidade civil. aesde que apresente idade mínima de

21 anbs. tenha conhecimento da llngua portuguesa, possua ha

bilitação para o exercício de atividade útil, e razoável com

preensão dos usos e costumes da comunhão nacional.

Guando se trata de uma coletividade. mediante

Decreto do Prpsidente. da República, poderã ser declarada a ~

mancipação da comunidade indigena e de seus membros, desde

que requerida pela maioria dos membros do grupo, e comprova

da, em inquerito realhad'o pelo órgão federal competente.. a

sua plena integração na comunhão nacional.

Verifica-se, portanto, que a legislação pre 

viu a maneira de proceder-se ã emancipação individual e co1~

tiva. A razão de. na prãtica, não ~e conhecer qualquer caso

concreto, apesar de muitos índios serem eleitores, a1fabetl

zados. orestantes de serviço militar, e ate vereadores, tal

vez esteja na tendência a um excesso de paternalismo que ini

be a formação de verdadeiras individualidades.

O essencial, e esse e o ponto principal que

julgo do meu dever colocar perante esta Comissao Parlamentar

de Inquerito, ê que devemos preparar devidamente o índio br~

sileiro para o seu papel na sociedade. Conceder-lhes maio

res.oportunidades, particularmente aos moços, para a educa -

ção e o trabalho.

Hã, todavia-, aspe~to~ fundamentais que mere-'

cem a mãxima atenção, ao lado das;providências em execução

pela FUNAI, visando ao desenvolvimento das comunidades indí

genas. Um dos mais importantes refere-se ã terra.

Com efeito. a Constituição Federal preceitua:

"Art. 49 - Incluem-se entre os bens da União: .....• IV - as

terras ocupadas pelos silvicQlas".

E, ainda, no art. 19B, estabelece: "As terras

habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a

Lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanen

te e ficando recQnhecido o seu direito ao usufruto exclusivo

das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existen

tes n.

Os §§ 19 e 29 complementam o artigo: "§ 19

Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurTdi

cos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a

posse ou a ocupação de terras habitadas pelos si1vico1as".

"§ 29 - A nulidade e extinção de que trata o

parágrafo anterior não dão aos ocupantes direito a qualquer

ação ou indenização contra a União e a Fundação Nacional do

indi o li••

mento: definição, (Art. 1.7); próibição de arrendamento (Art.

18); demarcação administrativa (Art. 19); intervenção da ~

nião (Art. 20); hipótese ~ reversão !. posse .t ~ dominio

.p1eno da União (Art. 21).

No atual Governo deu-se ênfase aos trabalhos

de delimitação e demarcação. Com esse objetivo, diversas r.t

servas, parques e áreas indigenas foram criadas pelo Governo

Federal, com a indicação dos respectivos limites que não ha

viam sido ainda demarcados no campo. o que vinha gerando in

quietação e, por vezes. conflitos.

O próprio Parque Nacional DO Xingu, por exem

plo, criado em 1~61. onde se encontra a maior concentração

de grupos tribai~, não foi, ainda, demarcado, o que está sen

do agora providenciado, após concorrência pública para a ex~

cução dos trabalhos de campo.

Bem conhecemos as tentativas ilegítimas, obj!

tivando a posse de terras no Parque Nacional do Xingu, e de

outras áreas de morada habitual de comunidades indfgenas. A

posição do Ministério do Interior e da FUNAI tem sido de de

fesa intransigente dos direitos daquelas comunidades, dentro

de limites razoáveis e realistas.

Procurou-se, também, desde 1974, ativar os

trabalhos correspondentes ã execução de projetos econ~micos,

especialmente do setor agropecuãrio, a fim de elevar o nive1

de vida das cnmunidades. Oiversos projetos se encontram em

plena fase executiva. com recursos orçamentários da renda in

digena Que reverte para a própria comunidade e, recentemen 

te, foi solicitado apoio financeiro do Fundo de Assistên

cia Social - FAS, com o objetivo de aumentar os recursos da

FUNAI, inclusive para os próprios traba1nos de demarcação e

delimitação de terras, essencial e básico para o desdobrame~

to dos projetos econômicos.

D objetivo fin~l do esforço governamental e

de entidades particulares, sob controle da FUNAI, e o de in

tegração das comunidades indigenas.ã comunhão nacional, con

forme a Constituição Federal preceitua. A emancipação será

naturalmente uma conseqaência dessa integração.

Decerto esse processo deve ser lento e grada

tivo, e requer o concurso de sociõ10gos. antropõ1ogos, pro 

fessores e de outros especialistas.

Não há razão para imaginar que a integração

ou mesmo a emancipação, irã prejudicar a cultura indigena,ou

seja, "seus hábitos, rituais e crenças. Diversos povos e r~

ças perfeitamente integradas ã comunidade brasileira os con

servam e os praticam.

Outro ponto essencial e que essa diretriz da

po1Ttica indigenista, adotada dentro dos principios bãsicos

da Constituição, vem sendo posta em prática de acordo com o

estágio em que se encontram as comunidades.

Alem disso. nada será forçado ou compulsorio,
No Estatuto do Tndio, a questão das Terras

~ Indios é tratada no TTtu10 111, com o seguinte detalha

e antes das medidas visando ã integração ou emancipação,

questão das terras deverá ser definida.

a
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t preciso observar, ainda •.~ue a solução da

posse e do domir.io das terras não serã uniforme em todos os

casos.

Hâ comunidades nas quais se verifica uma ten,

dência para exploração ~oletiva ou comunal das terras. Em o~

tros casos, podeTâ have\ preferência para a divisão da terra

em lotes individuais. Na prãtica, no' contato mantido com di

versas comunidades, tais tendências para a exploração indivl

dual ou coletiva serão identificadas, 'através da palavra dos

respectivos lideres.

Outra observação, ainda no que se refere ao

processo gradativo de integração e emancipação, é a de que

muitas comunidades não a plleiteiam por falta de conhecimento

do que lhes acontecerã apõs a medida governamental que vies

se a tornã-las liberadas da tutela da FUNAI.

Atraves de campanha de esclarecimento, junto

às comunidades indigenas mais evoluidas, procurar-se-ã o s12

nificado da integração e emancipação, dos direitos e deveres

do indio, quando reconhecida sua plena capacidade civil.

t importante salientar que, mesmo apõs essa

evolução, a FUNAI continuarã a prestar, diretamente ou atra

vês de convênios com outros õrgãos federais, estaduais e mu

.~icipais, assistência têcnica e social às comunidades indig~

nas, sem que tal assistência signifique qualquer forma de p~

ternalismo.

~ a mesma linha de conduta adotada pelo INCRA

nos projetos ~e colonização, e pelo DNOCS nos projetos de i~

rigação, respectivamente, para colonos e irrigantes.

Indaga\-se-ã: afinal, qual o prõpõsito da in

tegr~ção e emancipação das comunidades indigenas?

Trata-se,simplesmente, do caminho natu~al tr~

duzido no direito do silvicola de s~r um brasileiro em sua

plena capacidade, sem que perca a sua dignificante condição'

de indio.

Acresce que é esse o espirito do preceito

constitucional, desdobrado no Estatuto do !ndi~, visando a
progressiva integração das comunidades indigenas à comunhio

o art. 19 do Estatuto do !ndio determina a

preservaçio da cultura dos silvicolas e de suas comunidades,

sem prejuizo de sua integração, progressiva e harmoniosa, ã

comunhão nacional.

A fim de tornar o processo de integração e e

mancipação prãtico e efetivo, cuida-se de regulamentar os a~

tigos 99, 10, 11, 27, 29, 30 e 56, da Lei n9 6.001, de 19 de

dezembro de 1973.! que se referem ã tutela do indio e à ques

tão das terras.

Ao suprimento judicial concessivo da emancip~

ção, bem como ao ato que reconheça ao indio a condição de i~

. \

tegrado, ambos transcritos no registro civil, seguir-se-ã,de

imediato, a doação. ~o indio ou à comunidade emancipada, das

terras necessãrias à sua subsistência e desenvolvimento eco-

nõmico, transmitindo-lhes, o Governo, a propriedade, por do~

ção, mediante autorização legislativa, da ãrea para esse fim

delimitada e demarcada, devendo o instrumento de doação indi

vidualizar os nomes dos donatârios, integrantes da comunida

de indígena e, a juizo da FUNAI, ouvida ã comunidade, a indi

vidoalização da ãrea de cada um.

Pretende-se que o indio ou a comunidade someR

te possam gravar ou alienar a ârea doada após prazo minimo

de 10 (dez) anos, com a interveniência da FUNAI.

Outros aspectos essenciais da politica indig~

nista, alem da questão das terras. da integração e emancipa

ção, da execução de projetos econômicos, da atração e convi

vio, da preservação da cul~ura, referem-se à educacão e à

saude.

Apesar do esforço da FUNAI e de missões reli

giosas que trabalham em cooperação com o órgão oficial, e m~s

mo daquelas cuja articulação com a FUNAI não é ainda a dese

jada, não se estã proporcionando ao indio, aos adultos, ado

lescentes e jovens, a educação adequada.

Alfabetizamo-los, geralmente, em duas l;nguas,

no português e na lingua materna, mas poucos têm tido oport~

nidade de concluir o 19 ciclo e muito poucos de iniciar o 29

ci cl o.
naci ona1.

Essa diretriz se desenvolverã ao longo do te~

po, talvez exija mais de uma geração para concretizar-se na

prãtica, mormente em relação às com~nidades indigenas sem

contato regular e permanente com o õrgão federal responsãvel

pel~ politica indigenista. Serã preciso trabalho continua~o

e perseverante, sem desvios, com muita atenção a determina 

das ãreas, como, por exemplo, as de fronteira, para evitar,

até mesmo, casos que possam afetar a segurança nacional, de~

de que, não raro, pela falta de convivência, não se encontra

no indio o sentimento de brasilidade devidamente cultivado e

desenvolvido, inabilitando-o naturalmente para a defesa do

territõrio pãtrio. Refiro-m~, evidentemente, àqueles que es

tão situados nessas ãreas longinquas de fronteiras, nas quais

ainda não existe um contato regular dos silv;colas com

FUNAI.

a

N~o obstante, os indios têm. naturalmente,pe~

feitas condições de participar de um sistema educacional mais

completo, e alguns jã têm, inclusive, curso superior.

~ essencial intensificar o ensino nas comuni

dades indigenas, ampliar o 19 e 29 ciclos, desenvolver a prI

tica do ensino agrotêcnico, obter maior participação dos Es

tados e Municipios, e do prõprio Ministerio da Educação e

Cultura. apesar do entendimento e da articulação que existe

entre o Ministério da Educação e Cultura e a FUNhI, em arti

culação com, o Ministério do Interior e outros órgãos govern~

mentais federais, estaduais e municipais.

O ensino bilingUe às comunidades indigenas d~

vera prosseguir na medida em que o conhecimento da lingua m~

terna venha a ser de.fato um meio capaz de facilitar a alfa

betização na l;ngua portuguesa. A FUNAI ja vem, alias, uti-
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de definir extensão a ser apropriada ãs comunidades indige -lizando os indios que demohstram maiores aptidões para a fU~

ção de monitores nas, examinando a FUNAI a forma adequada, em cada caso, de

Esse trabalho devera ser desenvolvido com o exploração econõmica das terras, atraves de sistema comuna 1

concurso de Universidades brasileiras, atraves de convenios

com a FUNAI.

ou de frações, ouvida sempre a expressão da prõpria comunid~

de, por intermedio de seus lideres;

cesso de integração e emancipação, em função do estagio cul

tural das comunidades indigenas;

e

em

de

in-

6) Intensificação do sistema educacional

todos os niveis;

7) Ampliação do serviço militar para os

dias, embora ainda não obrigatõrio;

8\ Estabelecimento de prioridades para o pro-

9) Elevada prioridade ã atração, convivia

assistência as populações indigenas situadas em areas

fronteira.

Decidiu o Governo brasileiro pela não renova

ção du convênio firmada com o Summer lnstitute of Linguis

tlCS, que vinha operando em diversos pontos do Pais, presta~

do assistencia no que se refere ãs linguas indigenas. Resul

tados preliminares, de avaliações em curso sobre o trabalho

dessa entidade, mostraram ser necessario, a propõsito, pro 

fundas reformulações.

No que se 'refere ã saúde, a FUNAI, atraves de

convênios celebrados com o Ministêrio da Saúde, com a Cen

tral de Medicamentos, com a Fundação SESP, com entidades es·

vis;

Em casos que requ~rem medidas especiais, in-

2) Maximo esforço na execução dos projetos de

3) Ampliação dos projetos de desenvolvimen

e

mentos prestados perante esta Comissão Parlame~tar de Inquê

rito. Alguns representam valioso subsidio ã execução e des

dobramento da politica indigenista, questão complexa e deli

cada que requer a cooperação de toda a sociedade, firmeza e

determinação, partindo do principio basico, humano e justo

de que o indio e um ser humano, digno, com as naturais rea

ções da pesso~ humana e para a defesa de sua causa devem se

unir todos os brasileiros de boa vontade.

Registrei criticas acerbas e violentas que

considero injustas e despropositadas e essas agressões sim

plesmente repelimos.

Em breve, o Ministêrio do Interior, ao qual

esta vinculada a FUNAI, submetera ao Excelentissimo Senhor

Presidente da República medidas de natureza legislativa es

senciais ao aperfeiçoamento da politica indigenista, em par

ticular sobre as questões relacionadas com a terra e o pro 

cesso de emancipação.

10) Acompanhamento permanente, orientação

controle dos trabalhos realizados pelas missões religiosas

na assistência ãs comunidades indigenas.

Sr. Presidente, procurei ler todos os depoi -

A Fundação Nacional do Indio tera nova estru

tura funcional e procurar-se-a, na medida das possibilidades,

ampliar o quadro de servidores nas funções mais importantes

de atendimento ãs comunidades indigenas.

Elevou-se, sensivelmente, o volume de recur 

sos financeiros destinados ã FUNAI e examina-se a programa 

ção financeira de 1978 de forma a dotar a FUNAI dos recursos

s.uficientes para o cumprimento de sua importante missão.

Concluo minhas palavras, com espirito aberto

e franco, salientando que a causa indigenista esta muito acl

da

que

in-

aspectosDispenso-me, assim, de analisar os

taduais e particulares, tem procurado ampliar as ações

No depoimento prestado pe1ô Presidente

Cl~sive operações clrürgicas, a FUNAI tem transportado

dios para centros maiores e custeia todo o tratamento.

Resultados positivos vem sendo colhidos' desse

trabalho, assinalando-se, em diversas areas, redução da taxa

de mortalidade geral e infantil e aumento da taxa de natali

dade.

visam a preservar as condições de higidez das comunidades i~

di genas.

FUNAI, Gen. Ismarth de Oliveira, foi esclarecida a situação

das principais comunidades indigenas, o esforço que se rea

liza, visando a melhorar suas condições econômicas e soci

ais, bem como·a intensificação dos trabalhos de dellmita

ção e demarcação de terras de morada habitual das comunida 

des, tarefa essa considerada de alta prioridade.

delimitação e demarcação de terras de morada habitual das cQ

munidades lndigenas;

de cada comunidade, e encerro minhas palavras reiterando os

pontos bãsicos da politica indigenista ora em execução, de ~

corda com os principios norteados pela Constituição Federal

e pelo Estatuto do Indio:

1) Aceleração do processo de integração e e

mancipação das comunidades indigenas ou do indio que viva f~

ra dessas comunidades e que apresentam as condições previs

tas na legislação- para alcançar a plenitude dos direitos ci-

to econômico das comunidades; ma de paixões exageradas e cabe somar esforços no sentido

4) Maior assistência tecnica e social, procu

rando-se obter a mãxima cooperação de outros õrgãos governa

mentais e privados, em ação articulada com a FUNAI;

5) Aperfeiçoamento da legislação vigente, so

bretudo no que se refere ã questão de terras, com objetivo

de que, em breve, as comunidades indigenas ou indios isola 

dos alcancem melhores condições de vida, integrantes que

são, dos mais autênticos, dos grupos êtnicos que compõem a

grande Nação brasileira, sem a perda de seus padrões de ~ul-,..
tura, mas verdadeiramente integrados e participantes do es -
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forço permanente que visa ao desenvolvimento econâmico e so

cial do Pais.

o SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Meus cumprimentos ao Sr. Ministro do Interior pela profi 

ciência com que abordou o tema inspirador de constituição

desta COmissão. Achando-se presente neste plenário o Sr.

General Ismarth Araujo de Oliveira, Presidente da Fundação

Nacional do rndio, esta Presidência o convida para integrar

a Mesa. Indago do Sr. Relator sobre se tem questões a form~

lar ao Sr. Ministro.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Sr.

Presjdente, Sr. Ministro, Sr. General Ismarth de Oliveira

Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, este ê o u]

timo depoimento prestado nesta CPI. Tivemos oportunidade de

ouvir todos os elementos que esta Comissão entendeu ligados

ao problema indigenista no Brasil, desde as missões religio

sas até mesmo ao indio e demais estudiosos do assunto. On

tem, ouvimos detalhadamente, numa demonstração de perfeito

conh€cimento do assunto, o depoimento do General Ismarth de

Oliveira, que abordou a materia em todos os sentidos e res 

pondeu a todas aS'criticas feitas aqui nesta Casa, atê mesmo

as injustas. Hoje, ao termino dos depoimentos, ~ssistimos

ao Sr. Ministro, que fez questão de atender ao nosso convite

e veio, como convidado, aqui depor. Como Relator, não temos

nenhuma indagação a fazer. Queremos apenas enfatizar que e~

tamos hoje em condições de apresentar um relatório - pelos

depoimentos aqui ouvidos - e queremos ressaltar, para que

conste da Ata dos nossos trabalhos, a atenção que teve para

com esta CPI o Sr. Ministro do Interior, prontificando-se,de

imediato, a vir a esta Casa prestar tambem o seu esclareci 

mento sobre o problema indigenista no Brasil. O que acab-ª.

mos de ouvir coroa o nosso esforço e mostra perfeitamente o

entrosamento que hã entre os órgãos do Governo, que no mome~

to dirigem a política indigenista do Brasil. Era isso o que

eu queria dizer e gostaria que constasse em Ata.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Naturalmente o pedido do Sr. Relator serã aten~ido. O ins

crito inicial para formular indagações ao Sr. Ministro em

torno do seu depoimento e o ilustre Deputado Airton Soares,a

quem concedo a palavra.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Peço que V.Exa

conceda a palavra ao prõximo inscrito, porque acabo de rece

ber o relatório que havia pedido ã Secretaria. Gostaria que

V. Exa. desse a palavra ao próximo inscrito, enquanto manu

seio o relatório.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Sr. Ministro, esta Presidência toma a liberdade de dialo 

gar com V. Exa. Jã que a palavra diãlogo estã, sobremaneira

na moda, usemos o seu conteudo. Sr. Ministro, V. Exa., con

forme tivemos opôrtunidage de ressaltar, ê um veterano inte

ressado na política indigenista do Brasil, acompanha-a desde

os tempos prê-históricos do SPI, quando esse serviço perten

cia ã esfera administrativa do Ministerio da Agricultura e

V. Exa. era a segunda figura daquele Ministerio. Assumin

do o Ministerio do Interior, V. Exa. já encontrou o Serviço

de Proteção ao lndio transformado na FUNAI e mudado de esfe

ra. Portanto, V. Exa., há tres anos, responde pêla politica

indigenista brasileira, tendo como seu executor o Presidente

da FUNAI, o ilustre General Ismarth, que estã aqui presente,

cujo depoimento de ontem, absolutamente, nada deixou a dese

jar. V. Exa. responde por üm setor dos mais polêmicos, não -ª.

penas no Brasil, mas no mundo inteiro. Há mesmo um interes

se universal em torno de Uma ,politica c~mum que deveria ser

estabelecida a propósito das chamadas minorias raciais. Ju~

tando o depoimento de V. Exa. ãs declarações que lhe foram -ª.

tribuídas, podemos extrair algumas questões. Há algum tem 

po, por exemplo, V. Exa. declarou ao "O Estado de S.Paulo· 

lamentavelmente não tenho o recorte aqui, mas o tenho na me

mória - que o fato de nenhum índio jamais haver pleiteado a

sua emancipação significava uma frustração para o Governo

V. Exa. confere?

O SR: DEPOENTE (Ministro Maurício Rangel Reis)

- Eu não disse que significava propriamente frustração. Na

~erdade, creio que em diversas regiões existem indios que es

tudam no Brasil - podemos citar diversas regiões do Brasil,

inclusive por meio de éonhecimento pessoal. Existem índios

estudando na Universidade Rural, no Rio de Janeiro, onde me

formei; existem diversos indios estudando nas Universidades

de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso; existem vãrios

deles nas Universidades de Pernambuco. Agora mesmo estã -se

formando uma índia na Faculdade de Odontologia do Parã. EX1~

tem diversos 'ndios que são Vereadores~ inclusive um deles

jã compareceu a esta Casa. Existe um pensamento, inclusi

ve do Professor Themistocles Cavalcanti, que nos foi revela

do numa das reuniões sobre o problema indigenista que manti

vemos com o ilustre advcJado. Por esse pensamento, por exe~

pIo, quando o 'ndio e eleitor, quando ele e eleito, sendo e

videntemente alfabetizado, prestante de serviço militar, pe

lo fato de ele participar, portanto, intensamente da vida ci

vil, jã estaria ele automaticamente emancipado. Mas esse é

um ponto de vista que o próprio Professor Them'stocles Caval

canti co'nsiderou muito discutl'vel, razão pela qual estamos

procurando regulamentar o Estatuto do !ndio e principalmen 

te esclarecer a muitos indios isolados, ou ãqueles que vivem

em comunidades, o que ~hes acontecerá quando soliéitarem e

alcançarem a emancipação e, portanto, a plenitude dos seus

direitos civis. Não tenho nenhuma dúvida de que não haverã

nenhum prejuízo para esses índios. Eles devem evidentemente

manter a sua condição de índio. Corno nós podemos dizer que

somos brancos, eles também podem dizer que são brancos, ~as

são índios. Isto significa para eles ate uma condição mUlto

digna, da qual eles não devem abrir mão. Temos procurado 1~

sistir nesse ponto da diretriz da politica, sabendo muitc
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bem, Srs. Deputados, que existe uma diferenciação muito gra~

de nas diversas ãreas do Brasil em torno do estãgio de acul-

turação. Mas estamos convencidos de que isso - ê claro - ê

bom para o Pais, para a sociedade brasileira, para demonstr~

ção daquilo que jus~amente tem caracterizado o Brasll peran

te os povos do mundo. Somos uma nação. que, apesar das difi

culdades atuais do mundo,constantemente dã demonstrações de

que aqui existe uma sociedade aberta, que não aceita qual

quer tipo ~e segregação racial, ate mesmo por lei, lei que o

Congre~so Nacional aprovou e que constitui exemplo para di

versos paises do mundo. Então, o nosso pensamento tem sido

o de que devemos insistir nesta politica de que o indio po~

sa, de fato, participar mais da vida nacional. Realmente, a

frustração - se usarmos essa palavra - e no sentido de que

não nos agrada ver, principalmente a mim, em vãrias comunid!

des, indios jovens, meninos ou adolescentes que revelam mui

tas condições, caracteristicas altamente positivas para uma

contribuição maior e para uma participação dele prõprio na

vida brasileira, permanecerem naquela ãrea, mesmo dando-lhes

a FUNAI toda a garantia e assistência. Apesar disso, êles

ficarão isolados, não se integrarão e não conviverão de fato

com a sociedade brasileira. Se V. Exa. citou a palavra"fru~

tração", realmente não me recordo de tê-la usado na ocasião,

mas o sentido era esse. Realmente a nossa frustração era de

ver ãs vezes determinados indios jovens que sabemos poderiam

estar participando mais da vida b~sileira. Esse e o princI

pio de toda a politica que, afinal, constá que e a essência

da Lei nQ 6001, que o Gov~rno brasileiro, atraves da FUNAI ,

estã procurando pôr em prãtica e regulamentar naqueles prin

cipios fundamentais. Toda essa politica e um ponto que tem

sido mencionado, para o qual existe uma certa desconfiança,

no que se refere ã garantia ao lndio da terra. Essa e uma

preocupação constante do Governo. do Ministerio do Interior

e evidentemente da FUNAI. D~ maneira que eu aceitaria a pa

lavra frustração nesse sentido. Creio que o lndio tem que

ter mais oportunidades. Conheci virios lndios em que notei

tendências - como ocorre a qualquer um de nós - para mecãni

ca e outro~ para outras atividades e sentimos que eles não

terão oportunidade para exercê-las na situação atual. Esse o

sentido da palavra frustração.

((SR. PRESIDENTE(~eputado Israel Dias-Novaes)

- Deduzi, Sr. Ministro, que V. Exa., ao longo de um depoime~

to realmente objetivo e proveitoso, tentava descobrir as ca~

sas pelas quais não se havia, atê agora, outorgado nenhum ti

tulo emancipador. V. Exa. deve ter dito que isso poderia ser

atribuido ao excesso de paternalismo ~a autoridade em refe 

rência ao indio. Existe ess~ excesso de paternalismo? Ele

responde pela falta de requerimentos de emancipação? Neste

ponto o instituto de emancipação vai sofrer moàificações na

regulamentação do Estatuto?

O SR. DEPOENTE(Ministro Mauricio Rangel Reis)

De fato, hã uma tendência para um certo paternalismo. Isso

não ocorre somente na FUNAI. Vamos citar, por exemplo, O C!

so do próprio DNOCS, ãreas de irrigação, projeto~ onde exis

tem irrigantes. onde existe uma cooperativa na qual os irri

gantes devem partici~ar ativamente e onde existe o órgão ofi

cial que desenvolve o projeto, mas que, dado o nivel cultu 

ral dos irrigantes, ainda sentimos nessas ãreas, assim como

se sente tambem em alguns projetos de colonização oficial,no

caso do INCRA, que hã talvez um excessp de dependência do i~

rigante, colono e tambêm. no caso. do indio nessas comunIda

des em relação ãquele ente, que e-o Governo, que e realmente

para ele; o pai, o responsãvel, aquele a que eles podem re 

correr'em todos os casos. E eles senfem justamente que, se

perderem es~a tutela, essa cobertura para os seus problemas

econômicos e sociais, eles poderão ter prejuizo. Nesse sen

tido, evidentemente, e necessãrio um processo de esclareci 

menta gradativo, a fim de.que se desperte uma consciência de

i'ndependência, uma consciência nova de que eles são capazes

de agir por conta própria. E isto se deve buscar. A FUNAI

procura não exercitar, de maneira exagerada, nenhum aspec

to relacionado com este ~aternalismo a que me referi. Mas,

de fato, esta e uma tendencia natural, que não e exclusi

va das comunidades-indígenas. Em algumas bem evoluidas. co

mo foi o caso da que recentemente visitou S. Exa. o Sr. Pre

sidente da República" a comunidade Terena, que é uma comuni

dade perfeitamente avançada, integrada na ãrea, pr~duzindo ,

jã sabendo muito bem o que representa a comercialização dos

seus produto~, ainda se nota realmente algum receio, o re

ceio de que a FUNAI saia da ãrea e que não dê a assistência

social, medica e econômica. Evidentemente, deve-se procurar

esclarecer que mesmo apõs um pedido de emancipação, no caso

coletiva, pela maioria da comunidade, 'a FUNAI cortinuaria a

prestar esta assjstencia, como evidentemente e função do Go

verno prestar em outras comunidades. Mas reconhecemos que

ai es~ã um proble!!1a muito' delicado •. Vai exigir tempo, mas

que deve ser utilizado para uma campanha de esclarecimento,a

fim de que se possa despertar nessa coletividade. nessa com~

nidade, o desejo de maior indepe~dência, de menor tutela em

relação ao órgão oficial. Mas t'Jconhecemos que este e ·um

problema bastante diflci1, bastante complexo, porque mesmo

numa comunidade hã alguns evidentemente que s~ destacam. N~

ma comunidade, nem todos talvez, ao me6mo tempo, pudessem

ser emancipados. Mas isso o projeto que estamos estudando

também prevê. Evidentemente uma comunidade poderã ter a

sua maior. parte emancipada e alguns outros ainda sob perma 

nente, ou sob uma atenção, ou mesmo tutela da FUNAI, num pe

riodo mais longo. Mas acreditamos e estamos certos de que

devemos prosseguir na busca deste objetivo, a"fim de que al

guns lnóios possam de fato se emanciRar e participar da so 

ciedade. Eu citaria mais um exemplo: num projeto que temos

de irrigação no Vale do São Franciscó, hoje, em Tiúba. em A

lagoas, temos 30 indios trabalhando nas mesmas condições dos

demais irrigantes. Alguns produzindo ate muito mais· do que
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- Não.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Eu queria saber o seguinte: qual seria a repercussão da e

mancipação mais numerosa sabre a situação jurídica "da índia

o SR. DEPOENTE(Ministro ~aurício Rangel Reis)

- Eu creia que isto seja fundam~nta1, De>utado, e é uma que~

tão de segurança.' Isto acorre tambem nos projetos do INCRA

e nos projetos de irrigação, e mesmo para os não-índios, evl

dentemente. Deve haver um prazo razoável, pode ser de 10,

impedi remas

natureza da atividade. Se pensarmos, par exemplo, numa re

gião de soja e trigo, ande é agricultura apenas, podemos pen

sar ~uma determinada área. Se for uma comunidade indigena

que se dedique mais à-pecuária, é claro que deveremos pensar

em outra extensão, e assim par diante, numa área que de per

feitamente para que o índio passa progredir. Repito perante

esta Comissão Parlamentar de Inquérito: este ponto mé parece

muita importante. Recentemente, estiVemos em Rondônia vendo

projeta da INCRA e ao lado a comunidaae Suruí, ande não exi~

te projeta da INCRA. Existe uma comunidade, à qual a FUNAI

concede ampla assistência. Houve dificuldades em termas de

ãrea, demarcou-se, está-se delimitando toda a ãrea, fazenda

uma reserva em área bas~ante extensa, i~clusive dando-se uma

compensação em virtude de problemas ali existentes. Mas o

que sentimos ali é a necêssidade de em breve desenvolver na

ãrea, para a população indígena, um projeto econômico na me~

ma linha de orlentação daqueles colonos do INCRA, a fim de

fende justamente, mas agora, com a demarcação,

que o índio não fique - digamos assim - em estágio primiti 

vo, precária de desenvolvimento. E ao lado, viceja uma com~

nidade, em termos de projeto do INCRA, produzindo cacau, pr~

duzindo lavoura de subsistência, melhorando suas condições

de vida, de suas famílias e filhas, e sua educação, e a ín

dia, por ser indio, segregado numa granda área, cama sua e~

pingardazinha, para se defender. Evidentemente este se de-

ser o caso de um índio que vivesse em zonas urbanas e cuja ~

mancipação não tivesse nada a Ver com a questão territorial

em si. Mas seria precis9 - e é necessãrio realmente nas co

munidades onde a agricultura é a atividade principal, mas o~

de a comunidade realmente pode, atraves de um trabalho per 

sistente, alcançar a plenitude. de seus direitos civis - que

resolvessemos ao mesmo tempo a questão da terra. E a Constl

tuição permite. A Coqstituição menciona, "de acorda com a

legislação". Então, deve haver uma legislação que vem sen

da estudada, ultimada, que será submetida ao Congresso Naci~

na1, a fim de que se passa partir, nesses casos de comunida

de já avançada para a doação da terra. numa área que seja s~

ficiente não apenas para subsistência do índio. Esta exten

são deve ser calculada de forma a que a comunidade, ou mesmo

a índia isolado, 'tenha não sõ a possibilidpde da sua subsi~

tência, mas também a possibilidade de progresso econômica e

social. Em outras palavras, nunca estabeleceríamos um pro 

cessa peTa qual crjaríamos - digamos assim - ao inves de á

reas mais amplas - isto e perfeitamente pôssível - minifún 

dias da índiu. Isto seria realmente um crime. O que se de

seja e criar, atraves desta forma de doação das terras à co

letividade, OU individualme~~e, de acordo com a natureza de

cada projeta, de acordo com as características de cada área.

Mas esta solução das terras deve levar em conta a necessida

de. não sã de prever a subsistência da índia e da sua famí 

lia, mas tambem a desenvolvimento de sua exploração. E e e

videnté que esta ãrea também deve ser calculada em função da

re gi me

de 12 ou ate de menos de 10 anos. Este ê um ponto que deve

remOs estudar. Mas acredito que seria um risco se se fizes

se a doação das terras, porque hoje. co~o V. Exa. acabou de

falar muito bem - e ã precisa esclarecer ao povo brasileiro

de um modo geral, não a esta Comissão ParI amentar de Inquer.:!..

to, que já estudou e conhece bem o assunto - há muitos que

pensam que a terra e do índio. E este tem sido um ponto que

nos preocupa, porque de fato a terra n~o é do índio. k ter

ra ê da União. O índio tem o usufruto. Ele tem a posse. E

le não tem o domínio. O que se deseja e, evidentemente, se~

pre relacionar uma eventual emancipação a uma solução definl

tiva do,problema da terra. Não admitiríamos jamais - a não

as irrlgantes não índias. Eles participam d~ cooperativa

Com eles conversamos outro dia longamente, vimos a que eles

estão produzindo, e acredita que dentro de algum tempo p1es

compreenderão que devem ser eman~ipados coma as demais. Na

caso, aí eles não têm maior dificuldade em obter credita a 

grícola, parque a credita e concedida ã cooperativa. Mas se

fossem, na caso, frações isoladas, se eles tivessem de ser

responsáveis perante o credito, eles veriam um irrigante, ao

lado deles, tendo possibilidade de recorrer a~ Banco da Bra

sil, ou ao Banca da Nordeste, e eles por serem índias, não

teriam condição par não ter a liberdade civil, par não serem

cidadãos na plenitude de suas condições de cidadãos brasi1el.

ros. Portanto, sem direito, sem a interveniencia da FUNAI,

a um simples credito para uma produção agrícola.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Sr. Ministro, o mesma jornal lhe atribuiu, há algum tempo.

a idéia de que esta emancipação deveria ser facilitada ao m~

ximo, parque julgava V. Exa. que com isto se reduziria a ca

ráter tutelar e paternalista da FUNAI. Falava-se mesmo em

emancipação em massa. V. Exa. não usou esta expressão?

O SR. DEPOENTE(Ministro Maurício Rangel Reis)

em referência ã terra? Par exemplo, na momento, na

tutelar, enquanto existe a tutela sem a. emane-ipação que por

ninguem foi requerida, a terra é propriedade da União e usu

fruto do índia. Com a emancipação, passaria a ser propried!

de da 'índia, parque aí ficaria na "plenitude das seus direi 

tas civis. V. EXa. mesma diz que esta e uma questão delica

da, e falou, se não me engana, que o ~ovo regulamenta do Es

tatuto poderia definir restrições ã propriedade doada pela U

nião ao índio, como a de um prazo mínima para alienação. Não

e isto?
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forem matéria de competência legislativa, serão submeti-

o SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- V. Exa. deu outra notícia muito alvissareira a esta Comis-

cessidade de sobrevi vencia, isto nao se fará a dano, em

prejuízo das reservas atualmente definidas, porque eu tenho

a impressão de que aí se se cuidar da área que for essencial

ao índio, esbarraremos então em situações como a dos índios

drados. Então, imagine~os 600 ou 500 pessoas vivendo em 4

mil quilômetros quadrados. Realmente, vê-se que a área é

mUlto extensa para o numero de pessoas ali existentes. Por

outro lado, temos situações inversas. Temos ãreas lndíge

nas, onde a população é muito grande e a área e pequena. E
I

inclusive a lmplantação do projeto econômico pela FUNAI se

torna muito difícil. Pensamos, inclusive, em transferir es

tas populações para outras áreas, ou, então, acelerar aquilo

que estamos buscando, especialmente em áreas no Sul, acele 

rar a transferencia de toda e qualquer família, porque ainda

existem famílias que ainda estão em áreas indígenas, como e

ras, falta de extensão de terras sUficiente~ para o desenvol

vimento de um projeto que assegure ao indio a sua sobrevivê~

cia e a sua expansão econômica. De forma que há diversas si

tuações no território nacional.

O SR. DEPOENTE(Ministro Maurício Rangel Reis)

- Exatamente. Não e esse o objetivo. O objetivo bãslco do

projeto de lei que estamos estudando e em breve remeteremos

ao Congresso Nacional é, de acordo com a Constituição, permi

tir que essa doação seja feita. E necessãria uma medida le

gislativa para que a doação seja feita. E será feita nas c~

munidades, em obediência e de acordo com as característi

cas de cada uma delas. E claro que examinaremos a situação

existente, manteremos as áreas existentes, mas procurare

mos encontrar fórmulas, como disse, capazes de fazer com que

o indio não tenha apenas a posse e o usufruto. Eu me refirq

sempre ãque1as comunldades evoluídas, jã em condições de se

rem emancipadas e, portanto, receberem, definitivamente, uma

fração de terra para posse e domínio permanentês. O projeta

de lei visa a permitir que essa doação seJa feita de acor

do com as caracteristicas de cada comunidade ..

O SR. PRESIDEN1E(Deputado Israel Dias-Novaes)

- A doação sempre se farã depois da emancipação?

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Eu repito a pergunta a V. Exa.: Serão as situações vigen 

tes obedecidas pela nOVo legislação de toda a maneira? Quer

dizer, as áreas de propriedade da União, dadas em usufruto

aos indios neste momento e em demarcação, não sofrerão nenh~

ma redução?

o caso dos Nonoai, dos Cacique Ooble, no Rio Grande do Sul,a

fim de que eles se retirem da área reservando-a, evidenteme~

te, ao índio. Mesmo saindo todos, não será uma área muito

grande para a comunidade - são 12 mil hectares aproximadame~

te para uma população de aproximadamente 3 mil índios, ou um

pouquinho mais, de maneira que dá uma media de 4 hectares

por pessoa, o que não é muito. De forma que, às vezes~ te

mos situações diversas, de uma densidade demográflca eleva 

da. E este fator, no Sul, e um fator importante que tem di

ficultado aquilo que imaginávamos que fosse possível o mais

rapidamente,justámente a emancipação e integração de comuni

dades indígenas no Sul. Poderíamos ate desenvolver uma cam

panha na Região Sul, porque eles estão mais evoluídos, todos

já falam português, entendem, fazem artesanato, estão perfei

tamente lntegrados, mas achamos tambem que não e o caso ain

da de integração e de emancipação coletiva, porque não exis

te ali condição ainda para tal, em virtude de falta de tel'-

ao

ã sua n~

diz que

correspondente

Agora, quando V. Exa.

quando afirmou que esses estudos estão não sô adianta

como estão sendo ultimados. e provavelmente, se

Kadiweu, que detem uma área muito extensa de terreno histôri

camente, e que evidentemente' não têm podido explorá-la por

circunstâncias várias e todas conhecidas. Diz-se que os ín

dios têm 400 mil hectares de terra de sua propriedade líqui

da e certa, um ato jurídico perfeito e acabado. E os índios

são em numero de 250. Neste caso, a nova linha legallsta,l~

gislativa do Governo respeitaria situações encontradas?,

O SR. DEPOENTE(Ministro Maurício Rangel Reis)

- No caso, obtivemos na região juntamente com o General Is 

marth. Como f 01 explicado, ontem, pelo Presidente da FUNAI,

trata-se de um ato jurídico perfeito e acabado, estas terras

são da propriedade da comunidade; não é uma comunldade muito

grande realmente, mas, e uma comunidade que não tem tido ain

da a possibil~dade de aproveitar essa extensão devidamente,

porque lhes falta just.amente condição para 1SS0. Talvez re

almente a terra seja muito extensa para a pequena cómunidade

indígena que ali existe, e a própria comunidade terâ de deci

dir em termos do que fazer com a área muito grande. Ela in

clusive foi objeto de alguns arrendamentos no passado, ?

FUNAI examinou, e de acordo com a lei tambem aceitou a reno

vação de alguns, para evitar problemas sociais mais sêrios,e

a própria comunidade aceita perfeitamente que alguns arrend!

tãrios coloquem o seu gado na região, como campos comuns,po~

que de fato a região e muito extensa. são 400 mil hectares,

significam quatro mil quilômetros quadrados. Quatro mil qui

1õmetros quadrados signif}cam 4 vezes a ãr~a do antigo Esta

do da Guanabara, significa pouco menos do que todo o Distri

to. Federal hoje, que são 5 mil e seiscentos quilômetros qua-

dos,

dos a esta Casa.

são,

índio será reservada uma área

que haja qualquer tipo de invdsão nessa ãrea e em outras a

reas. E repito aquilo que jã diss~mos no nosso depoimento,

e que f~i longa e deta1hadamente expõsto aqui pelo General

Ismarth: esta e a preocupação dominante da FUNAI, mas acha 

mos que todo o projeto, o processo de demarcação, delimita 

ção e projeto econômico, a medio prazo, também deve ser de

senvolvido em termos de dar decisão sobre a terra, a fim de

que ela não fique permanentemente pertencente ã União, que ~

la se transfira na posse e no domínio ã comunidade.
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o SR. DEPOENTE(Ministro Maur;cio Rangel Reis)

- E claro.

O SR. PRESIDENTE(Oeputado Israel Dias-Novaes)

- E essa emancipação terá agora carãter ex-officio ou obede

cerã também ãquelas mesmas prescrições, mediante requerimen-

to do interessado?

O SR. DEPOENTE(Ministro Maur;cio Rangel Reis)

- Esse é um ponto que estamos estudando. Ha pontos de vista

ainda diverge~tes a respeito do assunto. Mencionei, inclus~

ve, aquele exemplo dos que consider8m que alguns ;ndios che

garam a tais condições, que ja estão automaticamente emanci

pados. Mas o Estatuto do Indio prevê todo o rito necessãrio

para que o indio realmente seja emancipado e goze da plenit~

de dos seus direitos civis. E necessario que haja um reque

rimento perante a Justiça e que a FUNAI seja ouvida sobre i~

so. Quando é uma comunidade, é necessario que haja uma con

sulta. De maneira que não pretendemos que essa emancipação

seja ex-officio.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Haverã a novidade brasileira da propriedade comunitãria? E

muito dificil, como V. Exa. disse hã pouco, a outorga de um

titulo de propriedade definitivo a um individuo indigena, d~

do o caráter gregário das tribos. Então, haverã a institui

ção desse sistema de propriedade coletiva ou comunitãria, i~

to é, uma tribo - digamos os Terenas - recebera em nome da

tribo aquela propriedade, ao invés de em nome de cada um? A

propriedade serã dada em comum?

O SR. DEPOENTE(Ministro Mauricio Rangel Rels)

- Admitimos essa hipõtese, Sr. Deputado, mas dependerã da Sl

tuação em cada caso. Na realidade, estamos usando processos

diferenciados. Permita-me voltar ao exemplo da irrigação,p~

ra mostrar que em certos casos não estamos entregando o lote

de área irrigada, que é geralmente pequeno, necessariamen

te a um irrigante. ~s vezes, ele não tem a posse e o domi

nio do lote. Recebe uma cota qUe corresponde ãquela fração

e essa cota faz com que ele seja um elemento que, pertencen

do ã cooperativa, tem direito a uma produção calculada em

função da extensão de terras que ocupa, sem necessariamen

te ter um instrumento registrado em cartõrio que lhe faculte

a terra na sua posse e dominio. Isso estã sendo estudado e

experimentado pela CODEVASF, em algumas ãreas do Vale do São

Francisco. Não é o caso, por exemplo. do DNOCS, onde o sis

tema tradicional é diferente: é a fração individual por fan~

lia, em cada parcela de irrigantes. No projeto de lei, apr~

sentaremos ao Congresso Nacional essa possibilidade da fra

ção individual ou admitir a hipõtese de a coletividade pref~

rir uma exploração comunal, que é possivel em certos casos,

mas que evidentemente exigirá um estudo pela FUNAI, uma anã-

lise, uma explicação de como isso vai desenvolver-se atra

vés de uma cooperativa, através de um sistema comunal de ex

ploração.

o SR. PRESIOENTE(Oeputado Israel Oias-Novaes)

- Sr. Ministro, o Sr. Gen. Ismarth de AraUjo Oliveira. aqui

presente. e não a~enas integrado ã Mesa - o que seria uma ex

pressão justa - mas também como urna eventual testemunha do

seu depoimento. anunciou ontem ã Comissão uma espécie de re-

viravolta na polttica indigenista oficial do Brasil, que V.

Exa. esta confirmando agora. Admitiu ele uma mudança estru

tural da FUNAI, com vistas à/sua atividade e também urna ne

cessidade de'atualização do Estatuto do !ndio. Mas ao mesmo

tempo, S. Exa., com muita firmeza, reconheceu, provocado por

um dos Deputados integrantes da Comissão, que a FUNAI tinha

como um dos principais percalços a falta de verbas. Quer,dl

zer: a FUNAI é grande e a verba ê pequena. E mostrou-se eu

fõrico, ontem, durante o depoimento, com a obtenção por V.

Exa., de urna verba suplementar de 16 milhões de cruzeiros,s~

ficiente para a dema~cação do Parque Nacional do Xingu. Qu~

ro que V. Exa. informe ã Casa sobre os esforços desenvolvi 

dos na elaboração do orçamento jã aprovado e com vigência õ~

via para o ano que vem, para a obtenção de maiores verbas,de

maneira que a FUNAI não apenas mude de polttica, mas melhore

de recursos, porque se muda~ a po1ttica e não melhorar de r~,
cursos a FUNAI continua rigorosamente no mesmo lugar. E di!

se o General que as despesas com a demarcação eram altíss1 

mas. V. Exa. conseguiu aumento de verbas orçamentárias para

o prõximo exerctcio em favor da FUNAI?

o SR. DEPOENTE(Ministro Maurício Rangel Reis)

- Deputado, na verdade, essa angUstia de recursos não ê uma

exclusividade da FUNAI. Temos dificuldades de recursos em

todos os õrgãos do Ministério do Interior, e na verdade to

dos os Ministérios também gozam de dificuldades ae recursos,

porque todos qUer~mos executar. O Brasil ê um País que estã

crescendo, que exige obras, exige mais recursos para o dese~

volvimento de uma série de atividades. Há problemas em to-

das as regiões. Estão em crescimento e, evidentemente, um

Pats crescendo exige mais recursos, mais obras, e assim por

diante. De maneira que o Governo Federal tem que atender ã

questão das prioridades. No caso, a FUNAI, ouvi no depoime~

to do General Ismarth, inclusive, se não me engano, uma ci

fra que ele mencionou de um au~ento de recursos da FUNAI, em

perlodos relativamente recentes, de mais de 1000%. De forma

que, realmente, temos procurado dotar a FUNAI de mais recur

sos financeiros. Mas ainda não é suficiente. No caso espe

cifico das demarcações - e ~ão de fato processos caros - o

Parque ~acional do Xingu tem um oertmetro de, aproximadamen

te, 1.300 km. São marcos de concreto, exige um levantamento

topográfico, exige um trabalho de campo de topografia muito

cuidadoso, em condições, ãs Vezes, de campos dificeis. Ti

nhamos recursos do Ministério do Interior. juntamente com o

Secretirio-Geral. que está aqui presente. Dr. Gilson Santana

de Queiroz, procuramos utilizar recursos do prõprio Ministé

rio, entregando-os ã FUNAI para a demarcação do Parque do

Xingu, porque, realmente, consideramos a demarcação do Par-
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flexibilidade na sua atuação, mas são necessãrios mais recur

Fundação também, não estã, digamos assim, absolutamente ind~

pendente da legislação sobre pessoal; em face das dificulda

des do Tesouro, torna-se necessário que se diminuam os recur

sos referentes a custeio. Mas já dissemos ao Gen. Ismarth

que apresentaremos ao Presidente da Republica as necessida 

des minimas, a fim de se manter os quadros da FUNAI, ampliã

-los naquelas funções - e isso mencionei tambem em meu de

poimento - que mais interessam ao trabalho básico, ã atua

ção' ao convivio,- ao desenvolvimento de projetos econômicos,

que Nacional do Xingu um trabalho fundamental. D Parque, p~

las suas caracteristicas, constitui quase que - digamos as

sim - um simbolo do que representa o esforço que a FUNAI tem

desenvolvido no campo do desenvolvimento das comunidades in

digenas. Evidentemente, a cobiça pelas ãreas é muito gran

de. Um Parque não demarcado, onde a morada habitual das co

munidades indigenas e ine~ãvel, sabemos que sobre ele exis-

tem muitos lnteresses, e mencionei em meu depoimento intere~

ses ilegitimos que absolutamente não aceitamos. Para nós tQ

das as vendas, ~odas as compras, aquisições feitas de terras

nas ãreas do P~rque do Xingu e em outras áreas de morada ha-

sos financeiros e mais recursos em pessoal. A FUNAI, como

bitual de comunidades indigenas são nulas; de acordo com a a todo esse trabalho de demarcação, ã parte juridica da

Gen. Ismarth se referiu era necessãria. A FUNAI, evidente -

mente, diante do trabalho que tem, diante da maior concentr~

ção da população indigena na Amazônia e n~ Centro-Deste,dia!!.

já temos um projeto do Fundo de Assistência Social - FAS -p~

ra a Caixa Econ~mica, pata um fjna~ciamento ã FUNAI. A FUNAI

como Fundação, pode receber um financiamento. A longo pr~zo

os encargos financeiros ficarão sob a responsabilidade do Mj

nistêrio do Interior, de maneira que isso vai fortalecer mui

to o orçamento da FUNAI. Acreditamos, portanto, que em 78,

como fizemos em 77, ainda vamos proporcionar ã FUNAI mais r~

Constituição, não têm direito, sequer, a qualquer tipo de i!!.

denização. Temos sido procurados por diversas pessoas sobre

este assunto e a resposta tem sido a mesma: nem 1 metro qua

drado e nem 1 centavo de indenização. E estamos intensifi 

cando o processo de demarcação. A solução para 1978 vai ser

a seguinte: temos programas especiais na Região Amazônica e

na Região Centro-Oeste. Na Região Amazônica, abrangendo

grande area da Amazônia Legal, temos o Põlo Amazônico. No Põ

lo Amazônico, diversas areas, diversas atividades estão sen

do desenvolvidas nos 15 põlos selecionados, as areas estão a

exigir também um cuidado muito grande com relação a essa de

marcação, e é o desenvolvimento de projetos das comunida

des indigenas. Então, como no Põlo Amazõnico, em termos re

lativos, os recursos são muito maiores, vamos tirar uma par

te do Põlo Amazônico para entregar ã FUNA!. Por outro lado,

conversamos com o Presidente da Caixa Econômica e, este ano,

termos

receber

nenhuma duvida de que, com uma proposta razoável em

- Porque, Sr. Ministro, ve V. Exa., se a FUNAI não

sari o.

de aumento de pessoal, o Presidente da Republica aprovará o

preenchimento de alguns claros existentes na FUNAI: Não de

todos os claros,isso é impraticável, mas dos claros que fo

rem essenciais ã manutenção e ao desdobramento dos seus ser-

PUNAI, que é muito importante diante dos casos que existen,a

tooa essa problemática fundiaria, ã problemãtica do desenvo!

vimento econômico das comunidades, de maneira que não tenho

viços.

D SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

para o exercicio de 1978 verbas condignas, ela cairá em ple

na ilegalidade e com ela o Ministerio do Interior, porque no

texto do Estatuto do índio todas as terras indigenas deverão

ser demarcadas atê 1978. Quer dizer, se a PUNAI não obtiver

recursos para essa demarcação geral, teremos uma situação de

ir~egularidade no Ministerio. Tanto que, se V. Exa. chamar

a atenção do Presidente para este aspecto da questão, V.Exa.

não estará exigindo nada demais, estará solicitando o neces-

O SR. DEPOENTE(Ministro Mauríc~o Rangel Reis)

- Todos os Governos procuraram naturalmente executar essa t~

refa, muitos parques, o trabalho de delimitação e demarcação

foi iniciado, em algumas areas houve necessidade de revlsões,

mas todo o interesse que o Presidente manifestou desde o ini

cio no tocante a essas delimitações e demarcações e a orien

tação que transmitimos ã FUNAI, diante das preocupações que

vi do Gen. Ismarth e de sua equipe técnica da FUNAI, neste

Governo realment~ talvez se tenha delimitado e demarcado uma
quantidade de ãreas maior do oue nos anos anteriores. Isso

o

um

natureza

cursos financeiros. A reformulação administrativa a que

técnica e administrativa, talvez possa ate simplificar

te, evidentemente, das questões diferenciadas de

ter talvez uma estrutura ou possa ter uma estrutura mais le

ve, digamos assjm, a fim de poder concentrar recursos finan-

pouco a sua estrutura em certas ãreas onde existem problemas

indigenas, como'ê o caso do Nordeste, da prõpria Região Su

deste, da Bahia, em Minas Gerais ainda existem areas inclusi

reas delimitadas e demarcadas em 1974 a esta data realmen

os esforços das administrações passadas foram muito grandes

em diversas outras ãreas e executou-se um trabalho de dellm~

tação e demarcação tambem. Não tenho os numeros de cabeça ,

mas sei que o Gen. Ismarth os citou no seu depoimento. As ã-

porquenão representa - repito - qualquer tipo de critica,

pre c i s ave com problemas complexos, mas nelas a fUNAI não

ceiros e de pessoal nas ãreas mais crítlcas. Alem do mais,a

prõpria dinâmica do trabalho da FUNAI talvez venha sempre a

termos 'de estrutura. O fato de ela ser Fundação já lhe con

fere uma possibilidade muito grande de aperfeiçoamento e de

exigir, como ocorre em qualquer õrgão, uma modificação em

te foram em numero bastante apreciavel diante dos recursos

financeiros de que dispomos, e nõs prosseguiremos nessa tar~

fa. Não posso, de fato, Deputado, afirmar que ate 1978, que

é o ano que vem, teremos todas as ãreas indigenas dellmita 

das e demarcadas. Delimitadas sim. A delimitação e um pro-
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cesso relativamente mais simples, embora muitas vezes haja

necessidade de modificações em função de situações de cam

po e de revisões necessárias. Agora, demarcação, que ê obra

fisica de topografia e demarcaçáo efetivamente dita de cam

po, ai e um processo muito mais demorado e muito mais caro.

Antes de cometer, digamos assim, a ilegalidade, seria prefe

rivel, então, encaminhar ao Congresso Nacional um pedido de

prorrogação.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- r isto que o Congresso Nacional teme. Mas, Sr. Ministro,

finalmente, queriamos saber de V. Exa. o seguinte: um dos

pontos polêmicos levantados nesta Comissão diz respeito ã l~

calização da FUNAI. A não ser os dois ex-Ministros do Inte-

rior. General Costa Cavalcante e General Albuquerque Lima

praticamente todos os outros depoentes opinaram pelo desloc~

mento da FUNAI do Ministêrio do Interior para uma outra re 

partlção, em que ela pudesse agir com um menor contraste de

interesses. Isto é, como o Ministêrlo do Interior ê o Mini~

têrio lncumbido da ocupação de espaços vazios e como os esp~

ços vaZl0S geralmente estão cheios de indios, ouvimos a opi

nião de que a FUNAI poderia ser deslocada para o Ministêrio

de Previdência e Assistência Social, poderia ser um serviço

diretamente ligado ã Presidência da Republica, mormente ten

do em vista o passado, a admini~tração de seu antecessor

quando esta politica desenvolvimentista foi acelerada em de

trimento freqaentemente das reservas indigenas. Considera

V. Exa. bem situada a FUNAI dentro do seu Ministério? Pre-

tende que ela continue sob a sua alçada ou acha que o assun

to deve ser examinado?

O SR. DEPOENTE(Ministl'o Mauricio Rangel Reis)

- Com relação ã minha alçada, serã assim se eu ficar a~ê o

fim deste Governo, durante mais um ano e pouco. Vou dar um

depoimento, neste caso, absolutamente franco, porque nada

tem a ver com meu periodo de permanência no Ministerio do I~

terior. r uma opinião de quem viu situações no passado e de

quem tambem imagina o que possa acontecer no futuro diante

da orientação da lei, diante do Decreto-lei nQ 200, da RefoL

ma Administrativa. ~ uma opinião franca a respeito deste as

sunto. Acho que, em primeiro lugar, o Decreto-lei nQ 200

deixou muito clara a orientação do Governo de evitar qual

quer tipo de vinculação direta de órgãos ã Presidência da R~

publica. Os õrgãõs vinc~lados diretamente ã Presidência da

República, como a Secretaria do Conselho de Segurança Nacio

nal, são poucos. Todos os õrgãos foram distribuidos em a-

reas ministeriais competentes. O meu depoimento, portanto,

talvez devesse ser dado - e eu darei - não se referindo a u-

ma situação do presente, mas absolutamente isenta, pensan

do mais no futuro. Em primeiro lugar, não vejo nenhuma difl

culdade de conciliar a função do Ministêrio do Interior no

campo do desenvolvimento reglonal. da contribuição que o Mi

nistêrlo dã, através da execução de determlnados programas

especiais - corllO e o POLAI1Az1lNIA, POLOCENTRO, Programa aa R~

gião Geoeconômica de Brasilia, POLONORDESTE, Aplicação de I~

centivos Flscais, Aplicação de Programas Especiais de Credi

to, o Desenvolvimento aos Territõrios Federais - com a poli

tica indigenista. Na minha opinião, e falando com toda a

franqueza, seria uma insensatez, ai sim, executar um progra

ma de ocupação de áreas, estimular o desenvolvimento de á

reas se isso fosse feito em detrimento dessas áreas que são

realmente deflnidas como morada habitual das comunidades in

digenas. Mas não vejo nenhuma outra localização da Fundação

Nacional do lndio mais adequada. Raciocinando em termos de

Ministêrio da Previdência e Assistência Social, que tem uma

função eminentemente urbana e tambêm, ê claro, na área ru

ral, na minha opinião estaria deslocado. Quanto ao Ministê

rio da Agricultura, já houve a experiência do passado. O Mi

nisterio da Agricultura volta-se muito malS para a moderniz~

ção tecnolõgica da agricultura,para a pecuãria, enfim, todo

um processo de produção. No caso do INCRA, evidentemente

com o trabalho de discriminação de terras, de ocupação, de

colonização, tambêm não estaria adequada. Acho que isso de

ve caber ao Ministêrio do Interior, pela sua função, pelas

suas responsabilidades na área da ocupação do territõrio,te~

do que levar em conta a existência dessas áreas de morada h~

bitual das comunidades. Essa é uma atividade que lhe foi

conferida por lei e que foi e tem sido desenvolvida com cui-

dado, conciliando esses interesses. Não vejo nenhuma incom-

patibilldade entre o desenvolvimento regional e o desenvolvi

mento das comunidades indigenas. Acho atê que existem mui 

tos pontos de contato dentro de uma politica racional e bem

conduzida. A da FUNAI, por exemplo. Hoje, com relação a t~

dos os projetos agropecuários desenvolvidos pela SUDAM, na A

mazõnia. cada projeto agropecuário da SUDAM, para ser aprov~

do pelo Conselho Deliberativo da Autarquia, tem que ter da

FUNAI uma declaração expressa de que na área não existem co

munidades indigenas, portanto, uma certidão capaz de evitar

conflitos. Evidentem~nte ocorreram alguns casos no passado.

Esses casos serviram e servem de experiência para evitar a

repetição de alguns erros. De forma que não hã incompatibi

lidade. E como justamente o que se visa dentro dessa politi

ca indigenista ê ã integração, emancipação, desenvolvimen

to das comunidades, acho que ê um processo que está absolut~

mente compativel com as funções fundamentais de ocupação de

senvolvida nessas áreas.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias~Novaes)

- Muito obrigado, Sr. Ministro, e meus cumprimentos a V.Exa.

pela presteza e segurança das respostas. Pergunto ao Sr. [~

puta do ~irton Soa~es se jã se encontra em condições de inteL

rogar. Tem a palavra o Deputado Airton Soares.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Peço desculpds

ã Comissão, porque me faltava o depoimento do Gen. Ismarth

de Oliveira, prestado ontem nesta Comissão, para poder inda

gar o nobre Depoente •• Enfoca V. Exa., Sr. Ministro, ã pã9i

na 19, os principios norteados pelo Estatuto do lndio que d~
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verão se desenvolver através do Ministério ou da FUNAI, en

flm, como política governamental com"re1ação ao índio. E den

tre estes, quando Y. Exa. fala "máximo esforço na execuçio

claramente, Exce1éncia, que V. Exa. quando afirma os princí

pios, deixa claro que vai pretender, através do aperfelçoa 

mento da legislação vigente, definir extensão a ser apropri~

da às comunidades indígenas. Ora, isto esbarra no depoimen

to do General Ismarth que, ontem, dizia que ·cabe à FUNAI

por disposição legal, gerir o patrimônio indígena, com o se~

tido de conservã-10, amplia-lo e valoriza-lo" e, agora, diz

que "constituem bens do patrimônio indígena - não é ele que

habitual das comunidade~ indígenas", eu vejo uma preocupação;

quando Y. Exa. fala "aperfeiçoamento da legislação vigente,

sobretudo no que se refere à questão de terras, com objetivo

de definir extensão a ser apropriada às comunidades indíge 

nas, examinando a FUNAI a forma adequada em cada caso, de e~

p10ração econômica das terras, atraves do sistema comuna1,de

frações, ouvida sempre a expressão da prõpria comunidade,por

intermédio de seus líderes: fico preocupado, porque V. Exa.

respondeu ao Deputado Israel Dias-Novaes, e S. Exa. foi mui

to contundente quando interpelou se, nesses projetos a serem

da habitual das comunidades indígenas não compõe ainda um p~

e

de

que

te-

tiveram

dizendo

não existe nenhuma incompatibilidade entre o que afirmei

no numero de pessoas da comunidade, elas ainda não

te fim, de acordo com a comunidade. Agora, é possível,

trimônio dessa comunidade. As terras são da União. O

condições de desenvolver uma ãrea tão extensa e não as

entre o que o General Ismarth afirmou. Não estou

rão; e preciso que se encontre inclusive meios para ajudar a

comunidade para este fim, inclusive de ocupar a ãrea para e~

que vamos diminuir reservas. Não estou dizendo ~ue vamos di

minuir ãreas; não vamos diminuir ãrea alguma. Vamos estudar

cada caso e é evidente que, em se tratando daquela terra que

mencionei que jã e do domínio dos 600 índios, não e o caso

porque as terras legalmente sob o ponto de vista jurídico

jã pertencem à comunidade. Achamos apenas que, dado o pequ~

queremos no futuro, e este processo é posterior a um proces

so de emancipação ou simultâneo com ele, e encontrar a solu

ção dos casos em que evidentemente a comunidade já esta mais

desenvolvida e tem possibilidade de gerir sua terra, de rec~

ber nio sô posses, como o domínio; então a terra jã não se

ria mais da União; o processo legislativo a ser proposto que

estã sendo estudado e que viria ao Congresso, seria justame~

te o da autorização 1egis1atlva para que se faça a doação à

comunidade, defi~indo-se, desse modo, o domínio. Portanto,

Vejo

alguma

morada

desenvolvidos pelo Ministério do Interior, haveria

possibilidade de redução de ãrea de reserva indígena.

dos projetos de limitação e demarcação de terras de

pos tribais". Então veja V. Exa. como estou preocupado com

O SR. OEPOENTE(Ministro Maurício Rangel Reis)

- Não me referi a esse duplo pensamento em termos econômicos

e antropõlõgicos. Isto não existe no meu depoimento. Men

cionei que há duas correntes; uma que prega a necessidade de

acelerar o processo de integração, e outra, que acha que es

te processo não deve ser acelerado. Nao vejo, em primeiro

lugar, nenhuma incompatibilidade entre a parte econômica e a

parte antropolõgica. A parte antropo1õgica, evidentemente,

deve ser um fator de esclarecimento, ,de condução, de orlent~

ção daquilo que for feito no sentido econômico em termos de

evolução das atividades das comunidades indígenas. Q~anto ã

questão da ãrea, sabe V. Exa. que a terra habitada, de mrra-

var, ampliar, valorizar, V. Exa. vai definir extensão a ser

apropriada ãs comunidades indígenas. Ora, todos sabemos que

todos os grupos econômicos que se tém instalado nas areas

sempre se manifestam no sentido de que índio tem muita ter 

ra, que não e necessãrio esta vastidão de terras para os ín

dios. E V. Exa., ainda hã pouco tempo, atraves da imprensa,

declarava que via na FUNAI duas correntes, a dos economis 

tas e a dos antropõ10gos. Então, pergunto, não estaria

preo,cupação econõmi ca superando a pl'eocupação antropo1 Õgl da?

Não estaria o Governo, e V. Exa. capitaneia este setor, mui

to mais preocupado com o desenvolvimento econõmico dessas ã

reas em detrimento até dos interesses antropolõgicos da fix~

ção do índio? Esta é a minha questão inicial.

nio dela.

cada

para

muito

que hoje constituem a reserva dos Suruís em Rondõnia,

República - a ãrea, sim, correspondente à possibilidade

fato, que no processo evolutivo, não agora, mas com o tempo,

em certas ãreas .•. Onde vamos imaginar os ioo mil hectares

colono naquele territõrio tem 100 hectares. Existem cerca
de 250 índios nessa comunldade Surul; são 200 mil hectares.

mas de reserva, não pertencem aos índios. Se, mais tarde,d~

qui a alguns anos, a FUNAI fosse estabelecer um processo de

doação das t~rras em função das possibilidades econômicas de

exploração da comunidade, acho que seria possível estudar-se

- e isso seria definido através de decreto do Presidente da

minio de uma comunidade indígena, que, evidentemente,

exp10rã-la tem que ter condições, e, sendo uma ãrea

grande, ela não vai ter condições de explorar economicamen 

te, creio que seria possível imaginar alguma redução. Mas i~

so dependeria de um projeto técnico, dependeria justamente

das condições de cada caso, Isso seria, inclusive, uma exc~

ção na regra. Quer dizer, essa preocupação de V. Exa. me p~

rece valida, mas, antes de chegarmos a essa preocupação, te

riamos de estudar cada caso e ver as situações específicas

de cada caso para fazer com que a comunidade alcance essa o

portunidade de ter a posse e domínio definitlvo de uma ãrea,

que - repito - não seria mais reserva, e sim de posse e domI

exploração, através de posse e de domínio, de cada comunida

de. Portanto, essa é uma possibilidade técnica, econômica e

social. Quer dizer, desde que a comunidade tenha condições

de desenvolver determinada ãrea, creio possível no futuro

não sendo mais reserva, mas uma ãrea deflnida de posse e do-

gru-

conser-

diz, -e a lei - as terraS pertencentes ao domínio dos

a situação porque, enquanto o General Ismarth quer
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o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Mas. Sr. M1ni~

tro. quem cria as possibilidades para que aquele aldeamen

to indigera ou aquela população indigena tenha todas as con;

dessas familias de posseiros. dada a proibição explicita no

Estatuto do Indio quanto à permanência de nacionais na area.

V. Exa •• corno Ministro do Interior, tem condições de anali 

sar esse quadro e situar as reais perspectivas de terra de

índio e posseiro?

O SR. DEPOENTE(Ministro Mauricio Rangel Reis)

Mencionei isso no meu depoimento. O problema e o seguin 

te: ternos. em algumas regiões do Sul. casos de arrendamen

to de posseiros; gostariamos que. a curto prazo. eles saTs -

de extração ou de caça. O que estamos falando ê de uma com~

nidade mais desenvolvida pelo trabalho da FUNAI. E naquela

comunidade que,já tiver condições para uma agricultura. para

o desenvolvimento de uma pecuária racional. ai sim a área p~

deria ser tecnicamente menor. sem nenhum prejuizo para essas

atividades. Enquanto o indio for nômade. quanto o indio pr~

cisar de uma grande área para caçar e extrair no campo vege

ralo evidentemenfe não se faria nenhum estudo de redução. em

certas áreas.onde a comunidade alcançou estágio relativamen

te avançado~ temos que pensar em ampliar a área. Na região,

por exemplo. dos Terenas. estamos preocupados porque. se TÕ~

semos emancipar.hoje. aquela ãrea. acho que ela seria insufi

ciente. Estamo~. inclusive. pensando em desapropriar uma

parte de uma fazenda perto da região dos Terenas para aumen

tar a fração da área que porventura viesse a ser doada pelo

Governo Federal na região. De maneira que isso serã em fun

ção de cada caso especifico.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sr. Minis~ro.o

Presidente da FUNAI não fez referência explicita sobre a Sl

tuação dos posseiros em áreas indigenas. Em 1975, grupos de

trabalh9 realiza~am amplo levantamento nos tres Estados do

Sul. tendo feito inumeras sugestões sobre o reassentamento

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sr. Ministro •

quanto às fazendas nas reservas indigenas. tem V. Exa. conh~

cimento da existência de interes~es econõmicos em ãreas indi

genas?

sem dessas ãreas indigenas, a fim de que a comunidade pudes

se explorar a totalidade da área que. inclusive. não e exte~

sa. Estudamos a transferência desses posseiros e de alguns

arrendatários para outras regiões do Pais. ·Recentemente, a

FUNAI oôde considerar cerca de 400 mil hectares no Estado de

Mato Grosso. liberados em virtude de ali já não se encon

trar nenhuma comunidade indigena. Mantivemos contato com o

INCRA a fim de transferir esses posseiros de todas essas á

reas do Sul para e~sa reqião. Então. foi feito um cãlculo

de recursos Becessár~os para essa transferência. De fato i~

so alcançari~ soma muito grande para este exercicio. e foi

impraticãvel desenvolver um trabalho com a possibilidade de

transferir todos os posseiros e todos os arrendatãrios. E i~

so serã feito, então. gradativamente. Simplesmente não tiv~

mos recursos financeiros. A cifra alcançaria mais de 350 mi

lhões de cruzeiros, o que seria impraticãvel ... Então ado

tamos o seguinte criter10: aqueles que estivessem trabalhan

do numa- determinada ãrea - e existem casos de pessoas que e~

tão há vinte e cinco. trinta anos. numa determinada região 

aqueles que tivessem uma ãrea fora seriam obrigados a sair.i

mediatamente. Essa área foi estipulada em cerca de 25 hect~

res; quer dizer. a familia que estivesse numa ãrea indige. 

na mas que tivesse. fora dessa ãrea. uma outra. uma ãrea mi

nima,de vinte e cinco hectares, portanto perfeitamente capaz

de lhe proporcionar sustento, seria obrigado a sair imediat~

mente dessa ãrea. Essa foi uma Portaria assinada em 1975. A

respeito do assunto. temos tido diversos casos na Justiça

Pessoalmente.jã tive oportunidade de prestar depoimentos na

Justiça a respeito de pessoas que recorreram ã Justiça Fede

ral a fim de que não saissem da região. E o nosso ponto de

vista continua o mesmo. Aqueles que têm po~sibilidades de

ter sua vida fora da área terão que sair. imediatamente, pOL

que o próprio Estatuto orevê esses casos e admite que a

FUNAI estenda o prazo de permanência dessas familias. desde

que haja. digamos assim. uma comoção social. De fato são

centenas de familias que ali se encontram instaladas, e se

ria verdadeiramente impraticãvel. como disse. num prazo de

tempo muito largo. forçar um despejo. vamos dizer assim. de

ãreas rurais em massa. Esse li problema serio que temos na

região sul do Pais.

O SR. DEPOENTE(Ministro Mauricio Rangel Reis)

- Evidentemente temos conhecimento de alguns interesses eco

nômicos ~m ãreas indigenas. Jã mencione1 aqui,no meu depoi

mento, não sei se V. Exa. estava presente. temos estabeleci

do um criterio - Ministerip do Interior e FUNAI - de defesa

intransigente dessas áreas. de morada habitual das comunida

des indigenas. Temos. em diversos casos. atraves da delimi

tação e do processo de demarcação. desenvolvido processos p~

trabal hocaracteristicas. o indio e geralmente nômado. num

dições de aproveitamento da área reservada li o próprio GoveL

no que tutela as atividades dos indios. Então. como V. Exa.

concilia essa dupla função: a de tutelar o indio. e com isso

possibilitar-lhe galgar os degraus com destino a C1V11iza

ção. e de ocupação da terra. atraves de sua exploração econô

mica. e desta demarcação que se farã ou desse estudo que se

farão vomo V. Exa. diz, que visa a definir a extensão? Se o

Governo ê quem cria as condições para o índio ocupar a ter 

ra. explorã-la, enfim estruturar-se dentro dela. como e que

o mesmo Governo. dentro desse aspecto. pode pensar em delimi

tar. definir a extensão a ser apropriada. se uma coisa decoL

re da outra? Se se dão condiçôes ao indio. ele ocupa a ter

ra; se não se dão condições ao indio o ele não ocupa a terra.

O SR. DEPOENTE(Ministro Mauricio Rangel Reis)

- Quando se delimita uma ãrea e se demarca uma área de comu

nidade indigena. partimos. ainda. do principio de que a comu

1de vive num estãgio relativamente primitivo pelas suas
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o SR. DEPOENTE(Ministro Maur1cio Rangel Reis)

- Não sei da ligação do CIMI com a Igreja Católica. Não s~i

das 1igaçóes oficiais ou extra-oficiais. No campo do Minls-

e uma Comissão Parlamentar de Inquérito, peço a opinião de..
Ministro do Interior com relação ã atuação de uma entidade

1igad~ ã Igreja Católica numa ãrea,que e de sua pertinência,

e S. Exa. n~o quer manifestar-se sobre ela. Respeito a.posi

ção de V. Exa.

los quais essas fazendas, esses empresãrios têm que sair de

determinadas ãreas. Isso, evidentemente, cria uma reação

muito grande, mas ê natural. Quando e poss1ve1 conciliar o

interesse entre o desenvolvimento de uma empresa numa região

que não· afeta a integridade, diga.mos assim, e as conveniên 

cias bãsicas do desenvolvimento da comunidade, evidentemente

o papel do Ministério, juntamente com a FUNAI, é de conci

1iar. Mas, quando se trata de defender o interesse, quando

se vê que e impràticãve1 essa conciliação, então defendemos

o interesse da comunidade ind1gena.

terio do Interior, realmente não estou preocupado com

assunto.

este

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Hã alguns ca - o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - ·0 Estado de

rios?

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - t claro que e~

tou fazendo as perguntas só para que constem dos Anais da C~

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sr. Ministro,o

que acha de ter no Conselho da FUNAI um elemento do CIMI?

O SR. DEPOENTE(Mi~istro Mauricio Rangel Reis)

O SR. DEPDENTE(Ministro Mauriclo Rangel Reis)

- Estou dando as minhas respostas, e deduzo que também fica

rão registradas nos Anais.

omissão. S~i que V. Exa. não vai responder nada sobre

CIMI.

O SR. DEPOENTE(Ministro Mauricio Rangel Reis)

- Repito que não sei qual e a ligação entre o CIMI e a Igre

ja Católica.

S.Pau10", de 28 de outubro ~e 1976, publica dec1araçôes de

V. Exa. com relação ao CIMI, onde V~ Exa. diz que ele não e

porta-voz de coisa nenhuma dentro da Igreja. Não acha que

sendo o CIMI um órgão da Igreja, pois estã ligado de manelra

toda especial à CNBB, e esta jamais negou que ele fosse um

órgão da Igreja, somente o Papa ou, no minimo, a própria

CNSS poderia dizer se ele fala ou não em nome dos mission~--

casos de que V. Exa. tenha lembrança, de algum grupo econômi

co que tenha sido, por d~cisão judicial, obrigado a sair de

ãreas ind1genas?

O SR. DEPOENTE(Ministro Maur1cio Rangel 'Reis)

- Eu poderia citar o caso daquela fazenda em Mato Grosso. C~

mo se chama aquele grupo? Os Nhambikwara. Na região dos

Nhambtkwara houve um caso concreto. Eu gostaria de não ci

tar nomes de empresas, e isto jã'foi citado no depoimento do

General Ismarth,

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sr. Ministro ,

se faço essas indagações é porque me parece que a Justiça, ~

pesar da reforma judiciãria, não ê ãgi1 sUficientem~nte para

fazer a aplicação da Lei e proteger, conseqaentemente, o 1n

dio e a terra do 1ndio. Por isto esta CPI poderia, dentro

de suas sugestões, formular a hipótese de um ritmo especial

na Justiça para os processos relativos às ãreas reservadas

aos ind1genas e tambêm aos indigenas. O que acha V.Exa. de~

sa possibilidade?

O SR. DEPOENTE(M~ntstro Mauricio Rangel Reis)

- Eu não poderia opinar porque nao conheço a id~ia. Eu te

ria de conhecer, natúra1mente, o detalhe da proposição para

poder manifestar-me sobre o assunto, em entendimento com o - ::'ou contra.

- Estou muito mais preocupado em proporcionar ~ FUNAI recur-

dos projetos que visem ã melhoria das condições sociais e ~

conômicas das comunidades indlgenas do .que com qualquer tipo

de assunto relacionado ao CIMI. ver esse serviço com universidades brasileiras e com técni -

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Exce1ência,com

relação ao Summer Institute, quais foram as reais causas da

não renovação do convênio?

O SR. DEPOENTE(Ministro Maur1cio Rangel Reis)

- O Summer Institute tem por objetivo, de acordo com o conv~

nio com a FUNAI, proporcionar às comunidades ind1genas'- pe

lo menos esse foi o esp1rito do convênio assinado jã hã al

guns anos - fac11jdades para o ensino bi1ingae. t uma enti

dade estrangeira que, pela avaliação feita; realmente os re

sultados são muito precãrios, e achamos que devemos desenvol

CIMI

desenvolvimentosos financeiros, recursos técnicos para o

Ministério da Justiça.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES- Sr. Ministro\V.

Exa. jã fez algumas declarações sobre a atuação da CIMI. O

que V. Exa. tem à dizer, hoje, sobre essa atuação da

junto aos indigenas?

O SR. DEPOENTE{Ministro Maurício Rangel Reis)

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES- Mas eu estou cos brasileiros e qualquer tipo de assistência estrangel ra

especializada deverã ser dada, no caso, através de convênio

com as universidades, e não com ação direta da instituição

estrangeira ~o campo. De maneira que se trata de decisão do

Governo Federal, no sentido se obter apoio técnico - se for

o caso - para as univerSidades oU'ao órgão ~ue for desenvol

ver o trabalho do ensino bi11ngae. Mas, evidentemente, não

preocupado com a atuação do CIMI.

O SR. DEPOENTE{Ministro Maurício Rangel Reis)

- Isso ê problema de V. Exa.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES- Mas, V. Exa.

que até agora, como sempre, tem respondido a todas as ques 

tões com elegância sem par, deixa o Parlamentar - não sei se

V. EXa. jã foi - numa posição um tanto quanto diflcil. Esta queremos que uma entidade execute diretamente esse serviço
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no interior do Pais, porque achamos que isto é prerrogativa,

e atribuição especifica de órgãos do Governo brasileiro. Já

temos diversas universidades e faculdades interessadas. tra

balhando conosco, como é o caso da Universidade de Campinas

e da própria Universidade de Brasilia. Queremos ampliar es

sa articulação com as universidades brasileiras, a fim de

que esse trabalho seja feito por elas. Repito: se houver

necessidade de algum tipo de assistência externa, ela será

concedida diretâmente às universidades. Mas, no campo, nas

ãreas indigenas, devemos ter elementos brasileiros para e~ta

col aba ração . •

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Tem V. Exa. c~

nhecimento de outras entidades internacionais que também a

tuam na ãrea ligada aos problemas do lndio?

O SR. DEPO~NTE(Ministro Maurlcio Rangel Reis)

- Existem missões religiosas que executam um bom trabalho. E

essa tarefa das missões religiosas está tendo cada vez maior

controle da FUNAI. Fora o Summer'Institute, não conheço ne

nhuma outra entidade que eXftcute este tipo de serviço. Qual-

quer trabalho execuõado por entidades estrangeiras no Pals ,

relaclonadas com este assunte, vem merecendo e merecerão cUl

dadoso exame.

o SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Sr. Ministro,

estou satisfeito com o depoimento de V. Exa. Só lamento não

saber sua opinião a respeito do CIMI, mas cumprimento V.Exa.

pela sua posição diante do Summer Institute. Lamento, tam

bem, discordar do ilustre Relator, quando, no inicio, teceu

alguns elogios ao trabalho que se faz na FUNAI e ao que de 

senvolve o Gov~rno, porque a posição de um Relator que inve~

tiga não ê emitir juizos antes do seu relatório e, lamenta 

velmente, durante os depoimentos, por vãrias vezes, o Rela 

tor se antecipou emitindo juizos sobre como o Governo atua

em função do problema que estã sendo investigado. Era este

o reparo que eu queria fazer. Agradeço ao Sr. Presidente a

oportunidade que me deu.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Sr.

Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Com a palavra o Sr. Relator para uma observação.

O SR. RELATOR (D:putado Ubaldo Corrêa) - Gos

taria de esclarecer ao ilustre De~utado Airton Soares - tão

preocupado em saber a impressão das autoridades que aqui vêm

depor sobre o problema do CIMI e nunca pedindo que fossem a

qui chamadas entidades não religiosas que também prestam as

sistência - que, depois de ouvir mais ~e 20 depoimentos, ou

vinqo o ultimo, acredito que já tenha condições de sentir,r~

10 menos, a impressão que reina nos depoimentos feltos, as

sim como conheço perfeitamente a posição do Deputado Airton

SoaTes, pelo convivia que tenho com S. EXa.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Ainda não dei

meu voto. Como é que V. Exa. pode conhecer minha posição?

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Co

nheço perfeitamente sua posição, não é na CPI, ê na Casa.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - V. Exa. é de ~

ma vidência a toda a prova.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Co

nheço-a desde o primeiro dia, Deputado.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Fico satisfei-

to ao verificar, no~re Deputado que V. Exa.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - E

sei que será incapaz de elogiar o Governo, porque V. Exa. e
sempre a pregação da destruição.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Acabei de fa-

zer um elogio ao Sr. Ministro. Sr. Presidente, sou obriga

do a pedir a palavra para explicações pessoais.

O SR ..PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Se V. Exa. permitir que eu ponha ordem nos trabalhos,o que

ê da minha elementar obrigação, darei a palavra a V. Exa.

O SR. DEPUTADO AIRTON SOARES - Muito obriga-

do~ Sr. Presidente. Comete uma injusttça o nobre Relator e

cumpre um papel lamentável, papel relegado a outro órgão do

Governo que não o de um Parlamentar, cumpre um papel politi

co-que não é da soa alçada, na medida em que procura reve

lár'posições destes ou daqueles Deputados. Sei da ansiedade

do nobre Relator em responder, mas peçO-lhe calma, porque e~

tamos aqui num debate. e a Sr. Minist~o e ate um espectador.

Por isso, só queria referir-me ao seguinte: acabo, Sr. Presi

dente, de fazer um elogio perene ao Sr. Ministro, quando S.

Exa. me informa que o Summer Institute teve reiscindido o

- seu convênio com o Ministério do Interior. Portanto, o Sr.

Relator comete uma injustiça na medida em que fala que eu

nanca seria capaz de elogiar o Governo. Acabo de faz~r um ~

logio e o fiz porque entendi e tenho informações de que o

Summer Institute,era nefasto às atividades da FUNAI e tambêm

do indio. Portanto, a essa injustiça que cometeu' o Sr. RelÊ.

tor não poderia deixar de prestar reparo. Sobre as minhas

posições, venho dentro de um processo democrãtico, dentro de

um regime de exceção. O regime e de exceção. eu não sou ex

cepcional.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - so11

cito a palavra, Sr. ·Presidente.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Tem V. Exa. a palavra para uma breve resposta.

O SR. RELATOR (Deputado Ubaldo Corrêa) - Man

tenho meu ponto de vista de que não cometo injustiça ao di

zer que conheço a posição do Deputado Airton Soares.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Noaves)

- Muito be~. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos - e

o Sr. Ministro, que e de um esplrito comprovadamente democr~

tico, sabe que esta é a Casa do verdadeiro diãlogo. e o diã

logo tem vãrias tonalidades, ora e mais agudo, ora e menos Ê.

gudo, mas sempre diã)ogo, e espero que V. Exa. interprete e~

te episódio dentro desta ótica - tenho muito gosto em dar a
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- Perfeltamente.

O SR. DEPUTADO HELIO CAMPOS - E evidentemente

lidade de desenvolver a polltica indigenista.

O SR. DEPUTA'DO HELIO CAMPOS - Agradeço a V.

o SR. PRESIDENTE(Deputado Israel Dias-Novaes)

- Sr. Deputado Hélio Campos, não e em vão que alguem se ref~

qUe preocupa esta Comissão, V. Exa. ê autoridade, pois jã

foi Governador de um Territõrio de muita incidência indíge

na. Por isso, tomei a liberdade de adjetivã-lo. Sr. Minis-

conceltostro, naturalmente V. Exa. deseja formular alguns

no encerramento do seu depoimento.

O SR. DEPOENTE(Minlstro Maurlcio Rangel Reis)

- Sr. Presidente, eu queria manifestar a minha satlsfação de

ter sido esta oportunidade de me apresentar perante a Comis

são Parlamentar de Inquerito que, durante meses, ouvindo di

versos depoimentàs, estudou exaustivamente a problemãtica i~

digenista brasileira. Não tenho dúvidas, Sr. Presidente, de

que teremo., da parte do Governo Federal, do Poder Executi 

vo, subsldios valiosos desta Comissão. Sei,perfeitamente,p~

lo que li, pelos debates e pela preocupação dos Srs. Deputa

dos, que esta Comissão Parlamentar de Inquerito pode rã dar

frutos importantes. Creio que houve, assim, um pensamento

solidãrio em torno da causa. Evidentemente, sobre a execu 

ção da polltica que visa à causa indigenista, hã pontos de

vista divergentes, ~as ê:ho que podemos tirar uma resultante

de tudo aquilo que foi apresentado, escoimados alguns exces

sos, qual seja a de que todos pensam no sentido positivo a

respeito dessa problemãtica e da necessidade de o ,Brasil dar

mais um exemplo ao mundo, de que é uma nação que se vem pre~

cupando com o desenvolvimento das comunidades, com a questão

relacionada i parte social, com tudo aquilo que diz re&peito

justamente a direitos humanos, porque direitos humanos tem

tambem o lndio. De maneira que consideramos a política indi

genista como uma fórmula de justamente se elevar os padrões

econômicos e culturais da população lndigena. Não acredita

mos realmente que o caminho adequado seja a segregação, seja

a manutenção do indio no seu estãgio primitivo. Evidenteme~

te, a execução desta politica levarã tempo, mas, desde que

se estabeleça firmemente uma diretriz - e acho que é uma di

retriz, não digo nova, mas que se aperfeiçoa em termos de d~

senvolvimento das comunidades indígenas - ao longo do tempo,

teremos alcançado, para esses cerca de lBO a 200 mil brasi 

leitos lndios, um estãgio muito superior no campo econômico

e social. Estou seguro de que as conclusões desta Comissão,

através do trabalho da sua Presidência e do seu Relator, se-

rão altamente valiosas ao que a FUNAI estã desenvolvendD.H~l

to obrigado.

O SR. PRESIDEN1E(Óeputado Israel Diãs-Novaes)

- Sr. Ministro, esta Comissão, mais uma vez, agradece a V.

Exa. a gentileza do comparecimento e a objetividade do seu

depoimento, tão rico de informações e de sugestões. Natural

mente, V. Exa, tem outras preocupições e deseja voltar a e

las. Peço ao~ Srs. Depuc.dos integrantes da Comissão que a

qui permaneçam para tratarmos de assuntos pertinentes aos

nossos trabalhos e solicito aos Srs. Deputados Newton Barrei

ra e Hélio Campos, e ao ilustre Relator que acompanhem o Sr.

Minlstro na sua salda desta Casa.

assunto

Exa, esse pronunciamento sobre o seu entendimento a respei

to, uma vez que a pergunta ê apenas para conceituação minha,

prõpria, sobre este ponto de vista que sempre tive, não e de

hoje, talvez V. Exa. jã saiba.

O-SR. DEPOENTE(Ministro Mauricio Rangel Reis)

a palavra de V. Exa. sobre o assunto seria definitiva a res

peito. E aproveitaria a oportunidade para agradecer ao nos

so Presi.dente a apresentação bondosa que fez da minha pes

soa, nesta ~asa. Muito obrigado, Sr. Ministro.

palavra a um dos excelentes integrantes desta Comissão, Sr.

Ministro, o Deputado Hélio Campos.

O SR. DEPUTADO HELIO CAMPOS - Sr. Presidente,

Sr. Ministro ~aurlcio Rangel Reis, desejarlamos apenas saber

qual o entendimento de V. Exa. quanto à descentralização da

FUNAI. Explico-me melhor: Por que não se deve entregar a

parte executiva de apoi0 ao lndio aos Governadores de Esta

dos e Territórios, os quais talvez ate possam cooperar fina~

ceiramente com seus recursos, por menores que sejam, para o

desenvolvimento des~a política do Ministerio do Interior?

à FUNAI caberia então, neste processo, a posição normativa e

fiscalizadora da politica indigenista brasileira. Queria s~

ber apenas o entendimento de V. Exa. sobre o assunto.

O SR. DEPOENTE(Ministro Maurício Rangel Reis)

- Sr. Oeputado Hélio Campos, creio que V. Exa. tem toda a r~

zão ao mencionar que precisamos ter a cooperação dos Gover 

nos estaduais e ate mesmo, às vezes, de Governos municipais.

Eu poderia até citar exemplos de :refeituras Municipais que

estão dando apoio às atividades da FUNAI. Mas creio que de!

centrallzação de responsabilidades não seria salutar e não

seria desejãvel para a causa que se pretende desenvolver de

apoio às comunidades indigenas, Acho que podemos ter uma e~

celente contribuição dos GOVernos estaduais e municipais em

vãrios campos, por exemplo, no da educação e no da saude

Mas, no tocante a esta polltica, a questões de terras,

re a V. Exa. nesses termos, porque, inclusive, no

questões da conduJão, digamos~ de projetos econômicos, ai,

creio que ela deve estar centralizada no órgão federal, que,

de acordo com a legislação, tem a incumb~ncia e a responsabi


	D008730001
	D008730002
	D008730003
	D008730004
	D008730005
	D008730006
	D008730007
	D008730008
	D008730009
	D008730010
	D008730011
	D008730012
	D008730013
	D008730014
	D008730015
	D008730016
	D008730017
	D008730018
	D008730019
	D008730020
	D008730021
	D008730022
	D008730023
	D008730024
	D008730025
	D008730026
	D008730027
	D008730028
	D008730029
	D008730030
	D008730031
	D008730032
	D008730033
	D008730034
	D008730035
	D008730036
	D008730037
	D008730038
	D008730039
	D008730040
	D008730041
	D008730042
	D008730043
	D008730044
	D008730045
	D008730046
	D008730047
	D008730048
	D008730049
	D008730050
	D008730051
	D008730052
	D008730053
	D008730054
	D008730055
	D008730056
	D008730057
	D008730058
	D008730059
	D008730060
	D008730061
	D008730062
	D008730063
	D008730064
	D008730065
	D008730066
	D008730067
	D008730068
	D008730069
	D008730070
	D008730071
	D008730072
	D008730073
	D008730074
	D008730075
	D008730076
	D008730077
	D008730078
	D008730079
	D008730080
	D008730081
	D008730082
	D008730083
	D008730084
	D008730085
	D008730086
	D008730087
	D008730088
	D008730089
	D008730090
	D008730091
	D008730092
	D008730093
	D008730094
	D008730095
	D008730096
	D008730097
	D008730098
	D008730099
	D008730100
	D008730101
	D008730102
	D008730103
	D008730104
	D008730105
	D008730106
	D008730107
	D008730108
	D008730109
	D008730110
	D008730111
	D008730112
	D008730113
	D008730114
	D008730115
	D008730116
	D008730117
	D008730118
	D008730119
	D008730120
	D008730121
	D008730122
	D008730123
	D008730124
	D008730125
	D008730126
	D008730127
	D008730128
	D008730129
	D008730130
	D008730131
	D008730132
	D008730133
	D008730134
	D008730135
	D008730136
	D008730137
	D008730138
	D008730139
	D008730140
	D008730141
	D008730142
	D008730143
	D008730144
	D008730145
	D008730146
	D008730147
	D008730148
	D008730149
	D008730150
	D008730151
	D008730152
	D008730153
	D008730154
	D008730155
	D008730156
	D008730157
	D008730158
	D008730159
	D008730160
	D008730161
	D008730162
	D008730163
	D008730164
	D008730165
	D008730166
	D008730167
	D008730168
	D008730169
	D008730170
	D008730171
	D008730172
	D008730173
	D008730174
	D008730175
	D008730176
	D008730177
	D008730178
	D008730179
	D008730180
	D008730181
	D008730182
	D008730183
	D008730184
	D008730185
	D008730186
	D008730187
	D008730188
	D008730189
	D008730190
	D008730191
	D008730192
	D008730193
	D008730194
	D008730195
	D008730196
	D008730197
	D008730198
	D008730199
	D008730200
	D008730201
	D008730202
	D008730203
	D008730204
	D008730205
	D008730206
	D008730207
	D008730208
	D008730209
	D008730210
	D008730211
	D008730212
	D008730213
	D008730214
	D008730215
	D008730216
	D008730217
	D008730218
	D008730219
	D008730220
	D008730221
	D008730222
	D008730223
	D008730224
	D008730225
	D008730226
	D008730227
	D008730228
	D008730229
	D008730230
	D008730231
	D008730232
	D008730233
	D008730234
	D008730235
	D008730236
	D008730237
	D008730238
	D008730239
	D008730240
	D008730241
	D008730242
	D008730243
	D008730244
	D008730245
	D008730246
	D008730247
	D008730248
	D008730249
	D008730250
	D008730251
	D008730252
	D008730253
	D008730254
	D008730255
	D008730256
	D008730257
	D008730258
	D008730259
	D008730260
	D008730261
	D008730262
	D008730263
	D008730264
	D008730265
	D008730266
	D008730267
	D008730268
	D008730269
	D008730270
	D008730271
	D008730272
	D008730273
	D008730274
	D008730275
	D008730276
	D008730277
	D008730278
	D008730279
	D008730280
	D008730281
	D008730282
	D008730283
	D008730284
	D008730285
	D008730286
	D008730287
	D008730288
	D008730289
	D008730290
	D008730291
	D008730292
	D008730293
	D008730294
	D008730295
	D008730296
	D008730297
	D008730298
	D008730299
	D008730300
	D008730301
	D008730302
	D008730303
	D008730304
	D008730305
	D008730306
	D008730307
	D008730308
	D008730309
	D008730310
	D008730311
	D008730312
	D008730313
	D008730314
	D008730315
	D008730316
	D008730317
	D008730318
	D008730319
	D008730320
	D008730321
	D008730322
	D008730323
	D008730324
	D008730325
	D008730326
	D008730327
	D008730328
	D008730329
	D008730330
	D008730331
	D008730332
	D008730333
	D008730334
	D008730335
	D008730336
	D008730337
	D008730338
	D008730339
	D008730340
	D008730341
	D008730342
	D008730343
	D008730344
	D008730345
	D008730346
	D008730347
	D008730348
	D008730349
	D008730350
	D008730351
	D008730352
	D008730353
	D008730354
	D008730355
	D008730356
	D008730357
	D008730358
	D008730359
	D008730360
	D008730361
	D008730362
	D008730363
	D008730364
	D008730365
	D008730366
	D008730367
	D008730368
	D008730369
	D008730370
	D008730371
	D008730372
	D008730373
	D008730374
	D008730375
	D008730376
	D008730377
	D008730378
	D008730379
	D008730380
	D008730381
	D008730382
	D008730383
	D008730384

