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,..., 
INTRODUf;AO<t>-· 

Nos LONGOS MESES de luta política e jurídica que 
precederam a promulgac;ao da nova Constituic;ao Bra
sileira, os inimigos da causa indfgena chamaram - sem 
querer - a atenc;áo.da comunidade internacional e do 
Pafs para as. condic;Oes precárias de sobrevivéncia dos 
220 mil indfgenas que babitam hoje o solo brasileiro. 
Os integrant~s da Uniáo Democrática Ruralista (UD.R) 
e sua fac~áo parlamentar, os documentos divulgados 
pelo Conselho de Seguranc;a Nacional (CSN), o grito 
voraz Clas mineradoras transmitido ao vivo ~la mfdia 
interessada, porém, náo conseguiram convencer a na
c;áo da peri~ulosidade dos fndios, nem da subversao 
apátrida do.Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 
cuja filósofia e práxis, na ocasiáo, foram ·amplamente 
divulgadas e discutidas. Urna soluc;áo justa da questáo 
dªs terra~ dos povos indígenas, da sua organizac;áo, 
autodeterminac;ao e alteridade exigiria mudanc;as pro-. 
fundas do modelo económico e sócio-político vigente, 
com seus pilares de acumulac;áÓ e autoritarismo e .seus 
mecanismos de integrac;llo na soci~dade classista. 
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Aqueles setores, que por estas mudanc;as sentiram os 
seus privilegios ameac;ados, queriam, por ocasiáo da 
Assembléia Nacional Constituinte, solucionar a "ques
táo indígena" pelo saqueio das terras indígenas no gri
to, com violéncia e com a mentira cartorial. As suas 
manobras, parém, contribuíram para sensibilizar urna 
parcela significativa da comunidade nacional e inter
nacional. O jornal paulistano que, a partir de 9 de 
agosto de 1987, produziu e veiculou as calúnias contra 
o Cimi, numa verdadeira "guerra por procurac;áo" 12), 

hoje, por falta de credibilidade, deixou de ser o jornal 
mais vendido no País. A armadilha voltou-se contra o 
cac;ador. 

A sensibilidade da sociedade civil, contudo, ainda 
náo se converteu suficientemente em vontade política. 
Urna simpatía que ainda náo passou da platéia para o 
palco da história representa um fator bastante relativo 
frente a presenc;a institucional e aos meios de sono
plastia - horripilantes e, ao mesmo tempo, soníf eros -
das forc;as aínamentadas com o leite de 20 anos de 
ditadura e 500 anos de colonizac;áo. Amplos setores da 
classe política, em tese favoráveis as causas populares, 
náo querem, quando se trata da "questáo indígena" , 
gastar o seu último tiro por essa causa que nas u.rnas 
provavelmente lhes fáz perder mais votos que ganhar. 

Eis aí a responsabilidade das igrejas. Por náo de
pender de eleic;óes e urnas, podem assumir as causas 
ainda democraticarnente náo " rentáveis" . Podem e -

·conforme a gratuidade do evangelho - devem oferecer 
as suas estruturas e abrir as suas portas ao pobre.e ao 
outro. Os desafíos da causa indígena sáo muitos -e 
sempre política, econOmica e culturalmente inter-rela-
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cionados. Procurando responder a estes desafíos, o 
trabalho missionário adquire nítidamente urna dimen
sáo política. Por causa desta dimensao política assu
mida em defesa dos pavos indígenas, o Cimi - hoje um 
órgáo anexo a Conferéncia Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) - ganhou notoriedade e credibilidade, 
dentro e fora do País, junto a índios e indigenistas. 

A trajetória do Cimi - logo no início composto de 
um grupo de assessores e hoje um organismo de mili
tAncia e coordenac;áo pastoral - desmente o fatalismo 
histórico; mostra que é possível responder ªº' desafíos 
históricos acumulados por muitos séculas. E possível 
corrigir os rumos da história, desde que as bases con
sigam impedir a burocratizac;áo das instituic;Oes que as 
representam e lhes prestam servic;os. O Cimi teria con
seguido mudar os rumos da história etnocida, da qual 
os índios sáo vítimas seculares? Ao rejeitar o papel de 
mediador entre os interesses da Casa Grande e as ne-

. cessidades da aldeia conseguiu, em todo caso, um des
locamento no interior da Igreja. Ao optar pelos povos 
indígenas e os desafíos da sua causa, ao colocar-se ao 
lado do índio, mudou a "constelac;áo missionária" da 
Igreja. O missionário mediador e pai se tornou, sobre
tudo, companheiro e irmáo. A fraternidade eclesial 
junto aos povos indígenas, apesar de muitos desacer
tos históricos e ~e algumas resisténcias de ~etores iso
lados, náo é mais falácia incrível, mas urna realidade 
palpáv~l, provada nas lutas pela demarcac;áo da terra 
e nos confrontas com o tutor estatal, com os interesses 
do latifúndio e das mineradoras. 
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ANTECEDENTES ECLESIAIS 

1. Amirlca Latina 

Q CONCÍUO VATICANO 11 (1962-1965), em Roma, 
e a 11 Confer~ncia Geral do Episcopado Latino-Ame
ricano (1968), ern Medeltrn, náo tematizaram propria
mente a "questáo étnica" . Trataram, sbn, da "pro
m~o da -cultura" ( Gaudium et Spes, 53-59), da " li
berdade religiosa" (Dignitatis Humanae), do "valor 
salvífica" das religióeS náo-cristás e do "diálogo" 
com os seguidores de outras religióes (Nostra Aetate, 
2). ·~Diálogo" é a palavra-chave do Vaticano 11, como 
" liberta~o "· será a palavra-chave de Medellín. O pa
pa Joao XXIII, logo no início do concilio, em sua Carta 
Encfclica sobre a Paz dos Povos, de 1963, qualificou a 
descoloniza~o dos povos como um "sinal do tem
,po" , que marca urna nova época. 

Neste contexto histórico de diálogo, descoloniza
~áo e liberta~áo, surgiu urna série de questionamentos 
em tomo da prática misslonária junto .aos povos indí-
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genas. Nao seriam também os povos autóctones deste 
Continente os parceiros privilegiados de um di6logo 
religioso? Nao interessa também a eles a lit?erdade re
ligiosa, a liberta~ao de todas as formas de colonialis
mo, o respeito a sua cultura e, afinal, a sua autodeter
mina~ao no campo polrtlco e religioso? . 

No intuito de urna releitura histórica do trabalho 
missionário, de revisáo, autocrítica e replanejamento, 
realizaram-se vários encontros missionários na Améri
ca Latina. Na série destas reunióes, destacam-se as se
guintes: 

- O Primeiro Encentro Latino-Americano de Mis-
. sóes, em Melgar (ColOmbia), foi convocado pelo De

partamento de MissOes do Conselho Episcopal Lati
no-Americano (Celam), em abril de 1968, portante 
quatro meses antes de Medellín. No encentro de Mel
gar, que reuniu sessenta pessoas, entre missionários, 
bispos e assessores, menciona-se o diálogo ecuménico, 
citando documentos do Vaticano 11, e pratica-se o · diá
logo interdisciplinar com os antropólogos presentes (p. 
exemplo G. Reichel-Dalmatoff). 

- A Segunda Confer~ncia Geral do Episcopado la
tino-Americano, reunida de 26 de agosto a 6 de setem
bro de 1968, em Medellín (ColOmbia), ·menciona al
gumas vezes, sem for~a analítica, " os indígenas" (3). A 
aten~o da lgreja latino-americana, representada em 
Medellín, é voltada aos pob~es e a stia liberta~áo inte
gral. No interior das lgrejas ainda náo existia, na épo
ca, urna sensibilidade para a especificidade da causa 
indígena. 

- O Encentro Episcopal de San Antonio de Los Al
tos, Venezuela, tamOém convocado pelo Departamen-
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to de MissOes do Celam, em setembro de 1969, cons
tata que na lgreja "falta multo o conhecimento da rea
lidade das situa~Oes missionárias" 141. 

- O Encentro Missionário de Xicotepec, em janeiro 
de 1970, dá impulsos para urna pastoral indígena es
pecífica no México. Esta pastoral é articulada pelo 
Centro Nacional de Ajuda as Missóes Indígenas (Ce
nami), desde 1965 assumido pela "Comissao de bis
pos para a pastoral entre os indígenas" como Secre
tariado Executivo. 

- O Primeiro Encentro Pastoral de Missóes na 
AmazOnia, que reuniu em.lquitos (Peru), em mar~o de 
1971, missionários da ColOmbia, Equador, Venezuela, 
Peru e Bolívia. 

- O Encentro Ecuménico de Assun~áo, em mar~o 
de 1972, com representantes de nove países, já' res
pondendo á Declára~ao de Barbados 1 (1971), onde 
antropólogos de renome internacional propuseram 
urna moratória para a atividade missionária151. 

O documento final do Encentro Ecum~nico de As
sun~o reconhece que " nossas lgrejas, mais de urna 
vez t~m sido coniventes ou instrumentalizadas por. ' 
ideologias e práticas opressoras do homem" . Mas er-
res históricos nao anulam a razáo de ser da lgreja, qu~ 

· tem a missáo de "descobrir a presen~a de Deus sal- · 
vador em todo povo e cultura" . Por fim, os missioná
rios reunidos em Assun~ao se comprometem a abrir 
espa~o para o diálogo e a participa~áo dos próprios 
índios na pastoral missionária que deverá visar urna 

13 



"liberta~o integralmente humana e profundamente 
cristá" . 

2. Brasil 

Também nas diversas regióes do Brasil surgiram 
encontros pós-conciliares sobre o rumo da pastoral 
missionária. Na época, o Secretariado Nacional de Ati
vidades Missionárias (SNAM) da CNBB teve um papel 
importante na articulac;áo destes encontros missioná
rios. 

Em outubro de 1967, realizou-se, em Brasília, o · 
Encentro de Pastoral da Desabriga. Os missionários e 
os indios presentes ao encentro mostraram urna certa 
insatisfac;áo com essa pastoral de visita e assistencialis
mo religioso. 

Em fevereiro de 1968, em sao Paulo, o SNAM or
ganizou um encentro missionário que trac;ou linhas de 
urna pastoral missionária. Os participantes propuse
ram a Nunciatura Apostólica a criac;áo de Prelazias 
Pessoais junto aos índios. Mais tarde, os próprios mis
sionários rejeitaram essa proposta, cuja realizac;áo iso
laria a questao indígena do contexto global das ques
tóes pastarais de urna diocese ou paróquia. 

Em 1969, surge a Operac;áo Anchieta (Opan), no 
Sul do País. A Opan, na época ligada a pastoral da 
Igreja e animada por um grupo de jesuitas, prepara e 
envia voluntários para áreas indígenas. O grupo - des
de 1979 coma sua sede em Cuiabá (MT) ·-_passa pro
gressivamente de um trabalho assistencialista ·para um 
trabalho de "prom~o integral.. as populac;óes indr-
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genas. Atualmente, a Opan é integrada por 29 volun
tários que atuam em 11 projetos jurídica e ideologica
mente autOnomos em rela~o a Igreja e ao Estado. 

Em fevereiro de 1970, no Instituto Anthropos, em 
BrasOia, realizou-se o Segundo Encentro de Estudos 
sobre Pastoral Indigenista. Assessores do encentro fo
ram os antrop6l0gos Egon Schaden e Herbert Baldus, 
e os padres Vicente César, Jaime Venturelli, Frederico 
Dattler (biblista), Edénio Reis Vale (psicólogo) e An
tOnio Iasi Júnior. Entre as conclusOes do encentro, ain
da bastante na rasteira da política indigenista oficial, 
encontram-se as seguintes: 

"Os missionários reafirm.am a posic;áo assumida 
de preparar as populac;Oes indígenas para urna inte
grac;áo harmoniosa na sociedade nacional. 

De acorde com os principios de -ecumenismo do 
Concflio Vaticano 11, desejam os missionários manter 
amplo diálogo cristáo e colaborac;áo no campo de as- -
sist~ncia ao indio, comas demais religióes que traba
lham na área, com a aprovac;áo da Funai. 

Reconhecendo a lmportAncla da preparac;áo para 
o trabalho missionário, deve-se promover, cada vez 
mais, os cursos intensivos reglonals de formac;áo an
tropológica, lingO(stica, sanitária e demais matérias 
aflns." 

Projetos desenvolvimentistas e a abertura de estra
das (TransamazOnica) com~ram a incentivar a cobi
c;a nacional e internacional pela Amazonia. Em 1971, 
um Encentro sobre a Pastoral da Amazonia, realizado 
no Rio de Janeiro, procurou dar urna primeira resposta 
pastoral aos novas desafios. 
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Estes encontros foram urna oportunidade para ani
mar os missionários e para trazer a tona as suas preo
cupac;Oes, porém, ainda sem definic;áo clara de urna 
polftica indigenista alternativa. Conforme os documen
tos da~' estas preocupac;Oes missionárias se re
sumiam nos seguintes tópicos: 

- isolamento dos missionários em razáo das grandes 
distAncias e da falta de meios de comunicac;ao; 
- desatualiza<;ao por falta de urna formac;áo teológica e 
antropológica permanente; 
- transf eréncias abruptas dos religiosos ou das religio
sas, que desestimulavam maiores esforc;os de incultu
rac;áo. Poucos procuravam ainda aprender a lfngua do 
povo indígena com o qual trabalhavam; 
- tensOes entre o bispo local e o superior religioso. O 
bispo, multas vezes, náo era consultado sobre trans
feréncias dos padres ou das irm!s. Em conseqOéncia 
disso havia pouca continuidade no trabalho; 
- dependéncia económica, por parte dos prelados, tan
to do govemo como do estrangeiro; 
- obras desenvolvimentistas nas máos dos missionários 
substituindo trabalho propriamente pastoral; 
- a falta de padres direcionava a aten<;áo pastoral dos 
bispos a populac;áo majoritária e náo aos fndios; 
- falta de consciéncia por parte dos pastores e dos fiéis 
da sociedade brasileira, de que os povos indígenas 
precisavam de um esforc;o específico dentro de urna 
pastoral de conjunto e que urna pastoral indigenista 
náo poderia ser a simples extensáo de urna pastoral 
dos pobres e marginalizados; 
- os grandes projetos desenvolvimentistas causavam 
efeitos negativos para os povos indígenas. 
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O CIMI ATE A PRIMEIRA , 
ASSEMBLEIA NACIONAL: 

1972-1975 

1. Estrutura~Ao· 

a) Funda~áo e objetivos 

EM ABRIL DE 1972, a CNBB convocou alguns mis
sionários e bispos para o T erceiro Encentro de Estudos 
sobre Pastoral Indigenista, na sede do Instituto Anthro
pos, em Brasília. Particularmente, D. lvo Lorscheiter, 
entáo secretário-geral da CNBB, estava preocupado 
com a tramitac;áo do projeto de Lei n º 2.328, desde 
1970 na Cámara dos Deputados, que dispunha sobre 
o Estatuto do fndio. Na CNBB, pensou-se, como en
contro criar urna assessoria ligada as bases missio
nárias.' Havia ainda outras preocupac;óes: as denún
cias feitas na Declarac;áo de Barbados 1 (1971), a insa
tisfac;áo dos missionários com a pastoral náo-específica 
junto aos povos indígenas, as denúncias sobre matan
c;as de indios. 
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Em 1969, apareceram no exterior notícias sobre o 
genocídio dos índios no Brasil, inclusive com fotos de 
índios torturados. Em 1970, velo ao País urna comis
sáo da Cruz Vermelha para investigar os casos mencio
nados. Em maio de 1970, 32 prelados da AmazOnia 
declararam as denúncias " exageradas" , manifestando 
o seu apoio a política indigenista do govemo Médici 
(1969-1974). A construc;áo da TransamazOnica come
c;a a projetar suas sombras sobre 29 povos indígenas. 
A "pacificac;áo" dos Cinta-Larga ocupa, desde 1969, 
as manchetes dos jomais. O primeiro presidente da Fu
nai, José de Queiroz Campos, declara a situac;áo dos 
Karajá "calamitosa" (30-05-1970). 

Nesse Terceiro Encontro de estudos sobre Pastoral 
Indigenista, de abril de 1972, concretizou-se a propos
ta de urna coordenac;áo e assessoria nacional da ativi
dade missionária junto aos indios, na forma de um 
conselho Indigenista Missionário, integrado por mis
sionários e bispos. Este Conselho estaria oficiosamente 
ligado a CNBB, "com o fim de ser o centro coorde
nador das atividades dos missionários que labutam en
tre os índios no território nacional. Será finalidade 
deste Conselho: 

- promover a pastoral missionária, 
- dar assist~ncia jurídica aos missionários, 
- promover sua formac;áo teológica e antropológica, 
- criar o espírito missionário na populac;áo brasileira, 
- cuidar de certos aspectos financeiros das Prelazias no 
campo indígena, 
- promover, neste mesmo campo, seu relacionamento 
com a CNBB, com os órgáos governamentais, mor-
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, 
mente coma Fundac;áo Nacional do Indio (Funai), e 
dos missionários entre si. .. " 

Assim reza a primeira ata, escrita a 23 de abril de 
1972, por D. Geraldo de Proenc;a Sigaud, entáo hispo 
de Diamantina (MG), e assinada por outros 25 parti
cipantes, entre eles os bispos lvo Lorscheiter (secretá
rio-geral da CNBB), Henrique Froehlich (Diamantino, 
MT), Luís Gomes de Arruda (Guajará-Mirim, RO), Eu
rico Krautler (Altamira, PA), Pedro Casaldáliga (Sáo 
Félix, MT), Tomás Balduíno (Goiás, GO), Estéváo 
Cardoso de Avelar (Marabá, PA). Foi o nascimento do 
Cimi, dez anos depois do inicio do Concilio Vaticano 11 
e tr~ anos antes da Exortac;áo Apostólica Evangelli 
Nuntiandi, de Paulo VI. 

Os participantes do primeiro encontro ainda ele
geram sete membros como "primeiros componentes" 
do Cimi: os padres Adalberto Holanda Pereira, jesuita; . 
Casimiro Beksta, salesiano; Thomaz de Aquino Lisboa, 
jesuíta; irmá Sílvia Wewering, das Servas do Espírito 
Santo e D. Tomás Balduíno Ortiz, dominicano. Os pa
dres Angelo Jaime Venturelli, salesiano, e José Vicente 
César, do Verbo Divino, foram respectivamente eleitos 
presidente e secretário do Ciml. Já neste encontro 
constitutivo foi marcada urna primeira reuniáo dos 
conselheiros, que deveria, conforme a ata, realizar-se 
em Campo Grande para elabo.rar os Estatutos e Regi
mento Interno (6>, redigir um Diretório Indígena, pre
parar um anteprojeto do Estatuto do indio e manifestar 
solidariedade a D. Pedro Casaldáliga e ao Padre Fran
cisco Jentel. O Clmi inicia a sua caminhada ainda com 
urna estrutura vertical e clerical, e com preocupac;óes 
de urna pastoral bastante introvertida. 
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b) Organlza~áo 

Além dos assuntos já previstos no encentro cons
titutivo de Brasilia, a primeira reuniáo, em Campo 
Grande, de 19 a 23 de malo, decicii\! ~~e se fizessem 
reuniOes de trés em trés meses; fossem planejados cur
sos de reciclagem missionárla e se publicasse um " Bo
letim do Cimi" . Para a atualizac;Ao dos missionários, 
haverla quatro locais de referéncia, com biblioteca, re
vistas e jomais: em Brasília, o Instituto Anthropos, com 
Vicente César; em Manaus, o Cenesc, com Casimiro 
Beksta; em Cuiabá, a MissAo Anchieta, com Thomaz 
~isboa; em Campo Grande, a sede dos salesianos, com 
Angelo Venturelli. Com esta proposta, o Cimi já estava 
caminhando para urna certa regionalizac;Ao, que mais 
tarde daria forc;a a sua atuac;Ao. 

As reuniOes do Conselho, entre 1972 e 1975, se 
caracterizaram por urna grande mobilidade geográfica. 
Os conselheiros se reuniram em Cuiabá, Meruri, Ma
naus, Miracema do Norte, Diamantino e, várias vezes, 
também em Brasília. A partir da quarta reuniao, a 30 
de junho de 1973, foi criado o secretariado Executivo, 
com a presenc;a de Egydio Schwade, em tempo inte
gral. 

Com a renúncia do padre Venturelli como presi
dente do Cimi, por divergéncias sobre a conduc;áo do 
processo da aüvidade missionária, Vicente César as
sume a presidéncia e D. Tomás Baldu{no a vice-presi
d~ncia. Neste momento, em 15 de novembro de 1973, 
abriu-se urna vaga de conselheiro para Rodolfo Lun
kenbeiQ, missionário salesiano entre os Bororo, que 
trés anos mais tarde seria o primeiro mártir do Cimi 
(15-7-1976). Coma sa{da do padre Casimiro Beksta, 
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em malo de 1974, o salesiano J~ Dalla Valle e o Bo
roro Eugénlo Rondon se tomaram novos conselheiros. 
Nesta constelac;6o, com conselheiros-peritos, alnda 
nao escolhldos pelas bases mlsslon6rlas, o Cimi chega 
a sua primelra Assembléia Nacional. 

2. Atua(:lo 

.. a) Junto ao Estado 

O Clml nasceu tarde para influenciar decisivamen
te o texto do Estatuto do f ndlo, desde maio de 1970 já 
em m6os do ent6o Ministro do Interior, general José 
Costa Cavalcantl.<11 A Emenda n º 30, de autoria do 
senador Franco Montoro, deu ao parágrafo único do 
art. 2 º, que facultáva as entidades religiosas e cientffl
cas o direito de prestar servic;os assistenciais aos {n
dlos, a redac;Ao final, aprovada pelo Congresso Nacio-
nal: · 

" As mlssOes religiosas, filantrópicas e cient{ficas 
poderao prestar ªº {ndio e as populac;óes indígenas 
servic;os de diversa natureza, respeitadas a legislac;ao 
em vigor e a orlentac;ao do órgAo federal competente" . 

Sobre este artigo e também sobre o parágrafo 2 º 
do art. 18 e ainda o art. 64 e seu parágrafo único, 
recalu, a 19 de dezembro de 1973, o veto do presiden
te Médici, baseando-se na Constituic;áo de 1969, que 
lhe permitía vetar qualquer projeto do Poder Legisla
tivo. Declara o Presidente, na Mensagem n º 530/73, 
justificadora dos vetos, que os "objetivos cardeais do 
Estatuto" consistem precisamente na " rápida ~ salutar 
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integra~o do fndio na civilizac;áo" . Por isso é negado 
as entidades religiosas ou cientrficas o " direito a pres
tar servic;os de natureza assistencial, pois a Uniáo nao 
pode sofrer limitac;Oes no cumprimento de seus deve
res" . 

Posteriormente, a 4 de abril de 1974, a CAmara 
dos Deputados confirmou os vetos presindenciais com 
a maioria de 184 deputados da Arena contra 73 do 
MDB. O deputado LysAneas Maciel, do MDB, foi um 
dos poucos que rebateram corajosamente, naquela 
sessao do dia 4 de abril, a filosofía dos vetos presi
denciais, declarando que " a protec;áo aos silvfcolas 
náo deve ser dirigida contra entidades religiosas ou 
assistenciais deste País. Deve dirigir-se principalmente 
contra as poderosas companhias, loteando terras e ar
rancando os silvfcolas do seu habitat natural" . Franco 
Montoro perguntou, na mesma sessáo: ·"Será que a 
filosofia que está por detrás deste veto é a de que nada 
existe fara do Estado e só o Estado é que tem poderes, 
e que os demais s6 existem na medida em que foram 

· outorgados pelo Estado?" 

Com a prerrogativa da competéncia exclusiva do 
Estado para prestar servic;os assistenciais ao índio, lan
c;avam-se as sementes para posteriores conflitos entre 
Estado e sua agéncia indigenista, a Funai, de um lado, 
e lgreja e sociedade ciyil do outro. Como o antigo Ser
vic;o de Protec;áo ao Indio (SPI) - funfado em 1910 
pelo Marechal Rondon e extinto por corru~áo, em 
196 7, e no " Relató ria Figueiredo" (81 responsabilizado 
por massacres de tribos inteiras a dinamite, metralha
doras e envenenamento - também a Funai náo terá os 
quadros humanos para prestar_tais servic;os com excJu.;. 
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sividade. No decorrer dos anos, o órgáo tutor foi abri
gado a abrir máo da sua " exclusividade legal" , por 
falta de funcionários preparados ou por exigéncia dos 
próprios fndios. 

Na época, o já terceiro presidente da Funai, gene
ral Ismarth de Araújo, procurava, por um lado, abrac;ar 
o Cimi. Vicente César viaja com o general Ismarth a 
Prelazia do Rio Negro. Thomaz Lisboa, o responsável 
pelas relac;Oes Cimi-Funai, recebe a medalha de Mérito 
Indigenista da Funai. Por outro lado, o mesmo presi
dente da Funai tenta dividir a lgreja Missionária. No 
Seminário Funai-MissOes, em Manaus, em · abril de 
1975, Ismarth declara a imprensa que náo reconhece 
o Cimi como interlocutor da lgreja e pressiona missio
nários, mediante promessas de verbas, para se desli
garem do Ciml. Das MissOes exigem-se " Convéni
os" como condic;áo prévia para a sua presenc;a em 
áreas indfgenas. O Cimi pede cautela e adverte os mis
sionários para a sua possfvel manipulac;áo pela lógica 
da política integracionista oficial. Aliás, até hoje quase 
todos os presidentes da Funai apresentaram ao Cimi 
ou diretamente as Missóes propostas/exigéncias de 
convénios, acenando com vantagens pecuniárias ou 
ameac;ando com expulsóes. -

A posic;áo política do Cimi foi se clareando, na me
dida em que tomou consciéncia das verdadeiras inten
c;óes da polftica indigenista do govemo: integrar o rn
dio a sociedade nacional e, em conseqüéncia disso, 
destruir a sua especificidade, com ou sem as MissOes. 
A integra~o dispensaría a demarcac;áo das terras dos 
índios e a sua protec;áo específica. 
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b) Junto aos povos Indígenas 

O e11volvimento da Igreja missionária com o Esta
tuto do Indio, o veto presidencial e as denúncias nos 
jomais revelaram um certo desconhecimento da reali
dade indígena em ambito nacional. Por isso, o Cimi 
incentivou suas bases a fomecerem relatórios sobre a 
situa~ao dos povos indígenas e a atua~o das igrejas 
locais junto a eles. A partir de 1974, constituiu equipes 
volantes para fazer levantamentos da realidade indí-
gena no Brasil. · 

Com o apoio do Cimi, a Missáo Anchieta organi
zou a Primeira Assembléia de Líderes Indígenas, em 
Diamantino (MT) (17 a 19 de abril de 1974). Partici
param do encontro 16 chefes indígenas, representan
do os povos Aplaká, Kayabi, Tapirapé, Rikbaktsa, 
lrantxe, Parecl, Namblkwara, Xavante e Bororo. O en
contro foi realmente dos índios e náo com ou para os 
índios. Durante este ensaio de autodetermina~áo, os 
líderes afirmaram repetidas vezes que nem a Funai 
nemas MissOes resolveriam os seus problemas, mas 
" nós mesmos" . 

A Segunda Assembléia Indígena, de 13 a 16 de 
maio de 1975, convocada pelos próprios índios para a 
sede da Missao Franciscana do Cururu, no Alto Tapa
jós, já reuniu 33 líderes, representando 13 diferentes 
na~Oes indígenas. Dos 3.600 Munduruku que vivem 
espalhados pela regiáo do Alto Tapajós, cerca de 800 
se deslocaram em canoas para o Cururu e acompa
nharam os trabalhos, participando das festas de con
fratemiza~áo a noite. Entre as reivindica~óes básicas 
do encontro constam a demarca~o das reservas, a va
loriza~áo da cultura, a uniáo entre os diferentes povos 
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indígenas e a participa~ao nas decisOes da poUtica in
digenista do govemo. (9) 

A partir destas assembléias indígenas, fndios de 
diferentes povos e na~Oes, cujos caminhos, historlca
mente, nunca haveriam se cruzado, com~ram a re
conhecer-se como v(timas do mesmo sistema de do
mina~o, criaram urna consciéncia comum sobre as 
causas do seu sofrlmento e fizeram ouvir a sua voz 
diante da sociedade nacional. Da tomada de conscién
cia até a organiza~ao da luta propriamente indfgena, 
um longo caminho será ainda percorrido. A articula~o 
de urna solidariedade mais ampla, que ultrapasse a 
costumeira solidariedade familiar e/ou tribal dos povos 
indígenas, poderá ser urna contribui~áo importante de 
urna pastoral indigenista que se há de deslocar pro
gressivamente para se tomar pastoral indígena. 

e) Junto a Jgreja 

Desde o seu infcio, o Cimi articulou encontros de 
Pastoral indigenista e organizou cursos de fonna~o 
específica. Em certas áreas missionárias, como por 
exemplo junto aos Tembé, no Pará, e aos Xakriabá em 
Minas Gerais, e no Sul do país era difícil "admitir" e 
organizar urna pastoral específica junto aos povos in
dígenas. Náo só a Funai, também os vigários, as vezes, 
afinnavam a respeito dos índios: "Náo sáo mais ín
dios; sáo caboclos; sáo camponeses, já razoavelmente 
civilizados" . 

Na nova caminhada junto aos índios, os missio
nários perceberam que a questáo indígena toca, por 
causa da terra, na estrutura fundiária do sistema eco-

25 



nOmico e na prática de uma pastoral " idealista" , de 
uma pastoral patemalista na conduc;ao dos processos 
e espiritualista nos seus conteúdos. Abruptas substitui
<;óes e renúncias dos conselheiros do Cimi refletem a 
luta interna pela " linha" da pastoral indigenista. No 
grito pela terra, vindo dos quatro cantos do País 
descobriu-se a questao central para a sobrevivénci~ 
dos índios. Na visáo integral dos povos indígenas, a 
terra nao é semente um dado econOmico; é um dado 
sócio-cultural, histórico e religioso. Por isso, a questao 
da terra foi assumida como urna questáo pastoral, que 
está presente em todas as reunióes do Conselho. Ela 
ajudou o Cimi a passar de preocupac;Oes mais internas 
a lgreja - por exemplo, do muito discutido " Diretório 
Indígena" - para as preocupac;óes mais substantivas· e 
pastarais da sobreviv~ncla e da vida dos povos indíge
nas. 

Ao trabalho da Pastoral Indigenista, que, por con
dicionamento histórico, nasceu de urna estrutura cle
rical, P!ogressivamente se integraram os leigos, muitos 
deles ligados.a Operac;ao Anchieta (Opan) . A Opan, 
que na época teve urna certa vinculac;ao eclesial afir
IJlª. hoje a sua autonomia frente as Igrejas e distlngue 
ma1s claramente os seus quadros indigenistas dos 
agentes de pastoral ou missionários. 

d) Junto <} sociedade nacional 

Na épo(:a do·AI-5 (13-12-1968), da censura e da 
repressáo, o Cimi foi, muitas vezes, a voz dos sem-voz 
por meio das suas denúncias sobre arbitrariedades ~ 
violéncias contra os povos indígenas. A questáo dos 
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índios representava, em parte, o sonho de urna liber
tac;áo ~ais ampla. Era o lugar onde setores condena
dos ao siléncio político podiam exprimir o seu desa
corde com a ditadura militar. 

O documento-denúncia "Y-Juca-Pirama; o índio: 
aquele que deve morrer" , foi - na mesma semana em 
que o Estatuto do f ndio saía publicado no Diário Ofi
cial - urna resposta, de bispos e missionários ligados ao 
Cimi, diante da política indigenista do governo. "Nada 
faremos em colaborac;ao com aqueles que visam ' atra
ir, pacificar e acalmar' os índios para favorecerem o 
avanc;o dos latifundiários e dos exploradores de mi
nérios ou outras riquezas" ., declara o documento~ E 
continua: "Nosso trabalho náo será ' civilizar' os ín
dios" . Ao lado da denúncia figura o anúncio: "Che
gou o momento de anunciar, na esperanc;a, que aquele 
que deveria morrer é aquele que deve viver". uo1 
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111 
-METAS E LINHAS DE A~AO 

A TEORIA NAO SURGE de um vazio prático. Do
cumentos coletivos que orientam a atua~o da lgreja 
sáo sempre o resultado de urna práxis pastoral ante
rior, de urna avaliac;áo e autocrítica desta pr.áxis. 5ao 
ao mesmo tempo a antecipac;áo de um futuro melhor e 
a projec;ao de urna esperanc;a evangélica, que no reino 
encontrará a sua plena realizac;áo. 

Assim, também os documentos oficiais das sete As
sembléias do Cimi, realizadas entre 1975 e 1987, de-. 
vem ser lidos a partir do processo de sua fermenta~o 
dialética entre realizac;áo no presente e projec;áo no fu
turo, entre práxis pastoral, reflexáo crítica desta práxis 
e antecipac;áo utópica de urna nova realidade eclesial 
no Brasil e na América Latina. As Linhas de Ac;áo do 
Cimi tampouco sáo urna invenc;áo ou um monopólio 
da lgreja missionária do Brasil. Surgiram de reflexOes 
e práticas latino-americanas. E náo poderia ser dife
rente, já que a causa indígena náo é urna causa regio
nal ou nacional, mas sim, continental. O Documento 
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de Assun~iío (1972), por exemplo, já elencava o que 
mais tarde se to maria bandeira do Cimi: a def esa das 
terras indígenas e a autodeterminac;áo. Já neste encen
tro, em Assunc;áo, Paraguai, os missionários pedem o 
apoio das lgrejas para " a formac;áo de organizac;Oes 
propriamente indígenas" e fazem a sua autocrftica 
frente a "formas patemalistas" da pastoral em curso. 
o documento faz propostas sobre a encarnac;áo mis
sionária, admite falhas das igrejas, exige a denúncia 
concreta "de pessoas e instituic;óes" e reivindica que 
os missionários se dediquem, num espírito ecuménico, 
a " missAo de libertac;áo" . (11) 

O importante, porém, das Linhas de Ac;áo trac;adas 
nas Assembléias do Cimi é que náo se tornaram " lite
ratura" . Foram assumidas por um organismo de lgreja 
que conseguiu progressivamente transformar as práti
cas de urna grande parcela das bases missionárias e 
dos quadros institucionais da igreja. 

Além disso, o Cimi colocou a questáo indígena, 
com toda a sua forc;a política explosiva, na pauta da 
nac;áo, numa época em que a voz da sociedade civil 
era praticamente sufocada. Nas lutas pela terra e pelo 
testemunho qualificado dos seus agentes, o Cimi re
cuperou a credibilidade da lgreja junto aos povos in
dígenas, indigenistas e antropólogos. Estes, ainda no 
Simpósio de Barbados 1, exigiram a moratória missio
nária, declarando " que o melhor para as populac;óes 
indígenas, e também para preservar a integridade mo
ral das próprias igrejas, é acabar com toda atividade 
missionárla" .u2> 
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1. TERRA 

Na Primeira Assembléia Geral do Cimi (1975), os 
missionários se comprometeram a "apoiar decidida e 
eficazmente, em todos os nfveis, o direito que t~m os 
p6vos indígenas de recuperar e garantir o domínio de 
sua terra" . U3l Já a Assembléia de 1977 trata a defesa 
da terra sob o prisma da autodeterminac;áo, quando 
promete " apoiar, com todos os meios ao nosso alcan
ce, os povos indígenas que estáo lutando pela demar
cac;áo, recuperac;áo e garantia de suas terras. Defender 
também o direito que t~m os fndios de serem ouvidos 
nas demarcac;óes, fazendo valer os seus critérios no 
trac;ado de limites" . Os participantes desta Segunda 
Assembléia Geral do Cimi acham seu dever " mobilizar 
a opiniáo pública no sentido de cobrar o prazo de cin
co anos dado pelo Estatuto do Indio (art. 65), em 

' 1973, para a demarcac;ao de todas as terras indíge. 
nas" . Na V Assembléia Nacional do Cimi, de 25 a 29 
de setembro de 1983, os próprios índios presentes exi
gem: "O que nós queremos com mais urgéncia é a 
demarcac;áo das terras" . E os missionários respondem 
ao apelo dos índios no seu Comunicado Final: "De
nunciamos a subordinac;áo ilegal das terras indígenas 
a tutela da Seguranc;a Nacional" e reafirmamos como 
objetivo prioritário da causa indíg~na a demarcac;!o e 
garantia de todos os territórios indígenas" . U41 

Em sua VI Assembléia Nacional, de 1985, realiza
da sob o enfoque central de " Política indigenista e 
ac;áo pastoral na Nova República" , o ~imi se compro
meteu mais urna vez a "apoiar decididamente, em ali
anc;a com outros setores da sociedade nacional, a Juta 
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indígena pela garantia e/ou recuperac;áo de seus terri
tórios, bem como do usufruto exclusivo das riquezas, 
tanto do solo como do subsolo" .os1 

A ref er~ncia ao subsolo visa va - numa nova Cons
tituic;áo - a explicitac;áo do artigo 198 da Emenda 
Constitucional de 1969, que apenas sumariamente re
conhece a inalienabilidade das "terras habitadas pelos 
silvícolas" e "o seu direito ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existen
tes" . Por conseguinte, visava também a modificac;áo 
do artigo 45 da Lei 6.001 (Estatuto do fndio) . A res
peito da Reforma Agrária, o Cimi reivindicou, na mes
ma Assembléia de 1985, que "as terras indígenas se-

. jam rigorosamente respeitadas" e se comprometeu a 
"lutar para que os trabalhadores rurais, ocupantes de 
áreas indígenas, tenham prioridade nos processos de 
reassentamento desenvolvido pelo Plano Nacional de 
Reforma Agrária" . 

2. Autodetermlna~áo 

A questáo da terra está ligada a questáo da auto
determinac;áo. Desd~ a sua Primeira Assembléia Na
cional, de 1975, o Cimi se comprometeu a "procurar, 
por todos os meios, devolver aos povos indígenas o 
direito de serem sujeitos, autores e destinatários de seu 
crescimento. Reconhecer que, como pessoa e como 
.povo, sáo e devem ser aceitos como adultos, com voz 
e responsabilidade, sem tutela nem paternalismo, ca
pazes de construir sua própria história" . Por isso, é · 
importante, declaramos missionários, "apoiar, incen-
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tivar e possibilitar encontros de chefes e grupos tribais, 
e também a participac;áo efetiva dos índios em nossos 
encontros de Pastoral Indigenista" . 

Na V Assembléia Nacional (1983) , foram os indí
genas que alertaram os participantes "para a situac;áo 
de todo o povo brasileiro, também impossibilitado de 
se autodeterminar na conduc;áo de sua vida, e que o 
problema do índio náo será resolvido sem ser resolvido 
o problema da sociedade toda" . U61 A VI Assembléia, 
de 1985 agita, como as anteriores, a bandeira da au
todeterminac;áo e afirma "que é direito fundamental 
dos povos indígenas serem eles mesmos os protago
nistas de sua própria história. Por isso continuamos a 
servic;o deles, defendendo o seu direito de organizac;áo 
e participac;áo política, objetivando a sua autodeter
minac;áo. 1111 

Os participantes da VII Assembléia, de 1987, de
claram seu apoio " as organizac;óes autónomas dos pa
vos indígenas" e a " urna eficiente mobilizac;áo e or
ganizac;áo das nac;óes indígenas, como sujeitos, auto
res e·destinatários de seu processo de libertac;áo a par
tir de suas bases e de sua situac;áo concreta" .os1 As 
conclusóes desta Assembléia refletem, pela primeira 
vez, detalhadamente, medidas bastante concretas de 
apoio a organizac;áo e a autodeterminac;áo indígena. 
Estas medidas prev~em "a informac;áo das comunida
des" como instrumento de luta, um "adequado instru
mental de análise da realidad e" , a "transformac;áo 
crescente da escala" , urna " assessoria nos planos po
lítico, jurídico, sanitário, educacional e de tecnologias 
alternativas, apoiando a defesa do grupo, sua autono
mia económica e sua afirmac;áo cultural e política" . 
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Para que a bandeira da autodeterminac;áo náo seja 
apenas agitada no território de urna retórica populista 
ou denunciatória, no interior do Cimi está se tornando 
urgente a discussáo sobre as mediac;óes pedagógicas e 
o alcance histórico-político concreto desta autodeter
minac;áo.091 Os quadros do Cimi, como dos próprios 
índios, provavelmente, náo sáo suficientes, nem sufici
entemente preparados para carregar a vela da auto
determinac;áo além do altar dos princípios. Com quem 
carregá-la? 

Amplos setores da sociedade civil, simpatizantes da 
causa indígena ou mesmo representantes de um indi
genismo alternativo, defendem a causa indígena a par
tir de urna política que consideram "real" e "possí
vel" . Lutando no campo dos " direitos humanos" , es
tes setores ainda náo estáo dispostos a assumir a de
fesa dos pavos indígenas como nac;óes autodetermina
das, no interior de um Estado que comporta várias na
c;óes e cujas fronteiras se tornaráo cada vez mais insig
nificantes. A questáo vital da luta indígena, a relac;áo 
entre autonomia e alian~a1 entre identidade e solida
riedade, é também urna questáo estratégica e ideolo
gicamente vital para o Cimi, que náo só vive do arroz . 
com .f eijáo da realpolitik, mas também das reservas 
utópicas do Reino. 

3. Cultura, encarna~áo e incultura~áo 

O Documento Final da ·Segunda Assembléia Geral 
do Cimi, de novembro de 1977, resume.bem a ligac;áo 
entre cultura e encamac;áo, quando diz: "O respeito 
efetivo a cultura só existe quando a Missáo está numa 
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linha de encarnac;áo. A linha tradicionalista ou linha 
desenvolvimentista implicam a descaracterizac;ao e re
pressáo cultural" . Os delegados missionários desta As
sembléia entendem que "devem-se encorajar as bases 
missionárias a urna encamac;áo mais concreta e deci
dida, sem perder de vista a situac;áo geral envolvente, 
bem como a caminhada global, tanto dos pavos indí
genas, como da lgreja Missionária" .1201 Ao vincular a 
" encamac;Ao" a "caminhada global" , a pastoral do 
Cimi assume urna linha "encarnacionista-libertado
ra" , que, conforme o Primeiro Encentro Pan-Amazó
nico de Pastoral Indigenista Ounho 1977/Manaus), 
ainda coexiste no interior das· lgrejas com urna linha 
"tradicional doutrinadora e sacramental" e outra mais 
de cunho "desenvolvimentista-paternalista". <211 

~a encarnac;áo, a lgreja missionária náo só imita 
ou segue Jesus simbolicamente. Ao encarnar-se entre 
aqueles que o sistema político vigente considera um 
" peso desnecessário" , os Missionários encontra_m o 
próprio Senhor crucificado que vem ªº seu encentro 
para interpelá-los (cf. Mt 25,31-46). A encarnac;áo é a 
opc;áo pelo homem crucificado na história que prefi
gura o "homem novo" , o homem pascal. Os povos 
indígenas sáo, como reza o Do~urr.iénto Final da As
sembléia de 1979, "a razáo de nossa esperanc;a" ( lPd 
3,15) [ ... ] "nos quais náo só encontramos 'as semen
tes do Verbo' (Ad Gentes 11), inas sim o próprio Ver
bo que se fez carne na periferia do mundo. Esta encar
nac;áo de Jesus de Nazaré exige de nós urna nova qua-· 
lidade de presenc;a e escuta como alimento da nossa f é 
no Senhor ressuscitado,-que precede os seus missioná
rios em todos os lugares - até os confins do mundo" . 
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Para o Cimi, a encarnac;ao náo é urna mera "con
dic;áo formal" do seu trabalho pastoral ou um " mis
tério da salvac;áo" desvinculado da práxis missionária. 
A pedagogia da encarnac;áo é "condic;áo material" da 
nova presenc;a missidnária junto aes povos indígenas. 
"Reconhecendo que há fórmulas gradativas de encar
nac;áo, aproveitem-se as brechas que as diversas cir
cunstancias - locais, estruturais e culturais - oferecem" , 
declara a Assembléia de 1977. 

Por várias ocasióes, o magistério da igreja confir
ma essa "Linha d~ Ac;áo" encarnacionista, estabele
cendo urna vinculac;áo analógica entre encarnac;áo e 
inculturac;Ao. Joáo Paulo 11, na encíclica Slavorum 
Apostoli (n º 21), por exemplo, escreve que a "incul
turac;áo é" a encarnac;áo do Evangelho nas culturas 
autóctones e, ao mesmo tempo, a introduc;áo destas 
culturas na vida da lgreja" ; ou quando convida os bis
pos da Birmania, por ocasiáo de sua visita "ad limi
na" , a " realizar um sério e sincero diálogo com a· cul
tura e as tradic;Oes do povo, de modo a assegurar urna 
genuína" inculturac;áo" da fé éristá.1221 A incµlturac;áo 
do evangelho só pode ser fruto de urna ac;áo missioná
ria inculturada. O primeiro passo desta encarnac;áo/in-· 
culturac;áo do missionário é, conforme Evangelii nun
tiandi (nº 21), o "testemunho de solidariedade" e a" 
proclama~o silenciosa" . 

Na V Assembléia Nacional, de 1983, os indígenas 
presentes pediram aes · missionários " que aceitem a 
acolhida que os índios lhes oferecem, e que participem , 
dos conflitos, das festas e dos rituais" .(231 E como um 
pedido a toda a lgreja de assumir o que ela prometeu 
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na Constituic;áo Pastoral Gaudiúm et Spes (n º 1), Car
ta magna do Concílio Vaticano 11: "As alegrias e as 
esperanc;as, as tristezas e as angústias dos homens de 
hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, 
sáo também as alegrías e as esperanc;as, as tristezas e 
as angústias ·dos discípulos de Cristo" . 

Nas Conclusóes da sua VI e VII Assembléia Nacio
nal (1985 e 1987), o Cimi náo trata mais especifica
mente das questOes da encamac;áo/inculturac;áo ou da 
evangelizac;áo. QuestOes políticas emergentes se so
brepOem aos problemas propriamente pastarais per
manentes. A Assembléia de 1985 define como priori
dades a Constituinte e a Reforma Agrária. Ao mesmo 
tempo surge, a partir de 1986, quase a margem das 
grandes preocupac;Oes conjunturais do Cimi, um " se
tor de pastoral sacramental junto aos fndios" , com en
contros específicos de missionários que regularmente 
sáo chamados, pelos próprios índios, para administrar 
os sacramentos ou para a celebrac;áo de urna Missa. O 
novo setor, mais tarde denominado "Setor Pastoral de 
Inculturac;áo" , com a sua secretaria executiva em Be
lém, é coordenada pelo padre Nello Ruffaldi. O objeti
vo do setor, que promove encontros e cursos, é siste
matizar as práticas religiosas junto aos diferentes po-

. vos indígenas e avaliar estas práticas em vista de urna 
atuac;áo missionária cada vez mais contextualiz~da e 
inculturada. 

4. Pastoral de conjunto, específica e continen
tal 

O fato de que a causa indígena nas Américas náo 
é viável no interior do modelo político, econOmíco e 
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sócio-cultural em vigor, a faz se aproximar do projeto 
popular que visa urna transformac;áo sócio-política 
global. Nas condic;óes concretas do Brasil, onde os po
vos indígenas representam urna minoria de 0,16% da 
populac;áo, corresponde a essa afinidade ideológica 
também urna necessidade política. Hoje, qualquer pro
jeto indígena só se toma politicamente viável através 
da articulac;áo de alianc;as com setores bem organiza
dos e numericamente representativos. Por isso, a Pas
toral Indigenista - embora constituindo urna pastoral 
específica - há de ser desenvolvida no conjunto das 

. d tr " 1 " outras pastora1s e as ou as causas popu ares , e 
isso em 6mbito continental. "Unimo-nos a todas estas 
lutas" , declaram os missionários da Assembléia de 
°1981, "e, desde que respeitadas as características pró
prias da caminhada dos povos indígenas, salientamos 
o valor e a importancia da uniáo ~ solidariedade de 
todos os oprimidos" . 124¡ 

Desde sua Primeira Assembléia, de 1975, o Cimi 
exorta os missionários para que "procurem fomentar e 
dinamizar por todos os meios possíveis a verdadeira 
colegialidade e solidariedade dentro de sua congre
gac;áo e prelazia, a fim de que a pastoral indigenista 

. fac;a parte integrante da preocupac;áo pastoral da lgre
ja local e seja garantida sua continuidade". Na mesma 
Assembléia os missionários se comprometem a "con
duzir a Pastoral Indigenista em nosso País dentro da 
missáo que a lgreja latino-americana se sente chamada 
a cumprir no mundo de hoje, de exprimir e encarnar o 
apelo dos oprimidos e marginalizados, superando nos
sos individualismos de lgreja e Congregac;óes, e bus
cando conjuntamente a uniáo e coordenac;áo de todos 
os esforc;os por urna ac;áo global_ libertadora" .t25l Já os 
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delegados da Segunda Assembléia, de 1977, consta
tam que "é urna s6 a causa dos grupos oprimidos, e 
por isso nos comprometemos a promover um maior 
entrosamento entre a Pastoral Indigenista, a Pastoral 
da T erra e a Pastoral Operária" . (26) E as ConclusOes 
(n º 5) da VII Assembléia Geral, de 1987, repetem mais 
urna vez: " A vitória da causa dos povos indígenas no 
Brasil e na Ameríndia está íntimamente ligada a vitória 
da causa dos oprimidos. Daí a necessidade urgente da 
elaborac;áo, a partir dos movimentos populares e in
dígenas, de um projeto político popular e da consoli
dac;áo das alianc;as para o crescimento da organizac;ao 
política dos oprimidos" . (211 

"Dado o crescimento de consciéncia de globali
dade latino-americana, e também a dimensáo ecumé
nica da evangelizac;áo, se torna necessário que os po
vos indígenas e o trabalho missionário se unam no Am-· 
bito de América Latina" , reza o Documento Final da 
Assembléia de 1979. (28l Esta uniáo foi objetivo de vá
rios encontros, cursos e consultas. " Com a recente 
Consulta Ecuménica sobre Pastoral Indigenista na 
América Latina, realizada em Brasília (maio de 1983), 
queremos contribuir para ' organizar a esperanc;a ' em · 
torno da causa indígena ... essa causa perdida, para o 

· lucro e para a prepoténcia, é urna caüsa vitoriosa para 
o Evangelho e a História" , finaliza o Comunicado Fi
nal da Quinta Assembléia (1983) do Cimi. (29l 

Em 1983, o Cimi criou urna assessoria latino-ame
ricana, que marca presenc;a e presta servic;os, em nível 
continental. Em 1985, patrocinou um Primeiro Curso 
Piloto para Agentes de Pastoral Indigenista na América 
Latina, em Sáo Paulo, com participantes de 13 países. 
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Em 1986, junto com o Conselho Latino-Americano de 
lgrejas (Clai), realizou urna Segunda Consulta ·ecumé
nica, em Quito, sob o tema: "Contribuic;óes das reli
gióes indígenas a teologia cristá" .(30) Seguiu, em 1986, 
um Segundo Curso Ecum~nico para Agentes de Pas~ 
toral Indigenista, e, em 1987, cursos regionais no Mé
xico, Peru e Argentina. Atendendo urna solicitac;áo dos 
líderes indígenas presentes na Consulta de Quito, des
de 1987, o Cimi - junto como Centro de Estudios Teo
lógicos de la Amazonía (Ceta), de !quitos, Peru - está 
editando Amerlndia, um periódico em espanhol, que, 
no seu expediente, se define " a servic;o dos povos e 
organizac;óes indígenas nas Américas" . 

5. Ecumenlsmo e diálogo religioso 

O ecumenismo, na filosofia e prática do Cimi, náo 
é urna simples carta estratégica para ampliar as alian
c;as. É antes de tudo um imperativo histórico e um im
perativo evangélico contido no te~tamento do Senhor 
(Jo 17,21). No passado náo for~m somente os con
quistadores e, mais .tarde, os Estados Nacionais, que 
dividiram as nac;óes indígenas. Também as lgrejas e os 
seus credos causaram divisóes entre os pavos indíge
nas e enfraqueceram a sua · defesa. Portanto, para 
quem trabalha " em defesa dos povos indígenas" , a 
partir de urna o~o de fé e, muitas vezes, a partir do 
campo·religioso, coma "pror:nessa da yida que está em 
Cristo Jesus" (2Tm 1, 1), o ecumenismo é um dado 
teológico central djl f~ e esperanc;a, e náo algo perifé
rico ou optativo. E uma expressáo de conversáo da
quel~ que se dizem animados pela mesma fé e pela 
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mesma esperanc;a no Senhor. Os cismas da igreja sur
giram, historicamente, no centro. O ecumenismo é um 
movimento muito ligado as pastora is da periferia 
(" pastora) popular" ) e as terras d_e missóes. 

O Cimi nasceu - dentro da tradic;áo histórica da 
pastoral missionária junto aos "povos pagáos" - inti
mamente identificado com a "missáo da igreja" , por
tanto ligado a " Linha 2 - Dimensáo Missionária" da 
CNBB. Ao tratar a questáo indígena, na lgreja Católi
ca, ninguém pensava, antigamente, numa "o·iniensáo 
Ecum~nica e de Diálogo Religioso" , que correspon
deria hoje a Linha 5 da CNBB. O Concílio Vaticano 11, 
porém, abriu acertadamente urna perspectiva de diá
logo com a religiáo do outro, e isso vale tanto para os 
credos crisUíos como para as diferentes religi9es náo-
cristás. · 

A partir da Segunda Assembléia, de 1977, aparece 
nos documentos do Cimi a refer~ncia explícita ao ecu
menismo: " Reafirmamos nossa cpc;áo por urna busca 
de comunháo comas Missóes Indígenas de outras lgre
jas cristás e com suas lideranc;as, em vista de enrique
cermos nossa experiéncia no· comum servic;o aos fn
dios." Já os par:ticipantes da Terceira Assembléia fa
zem uma refer~ncia a prática ~o ecumenismo na pas
toral do Cimi: " Embora desde o infcio o Cimi tenha 
desejado um entrosamento cóm as Missóes de outras 
lgrejas, esta Assembléia, enriquecida com a participa
c;áo fraterna de representantes da lgreja Evangélica de 
Confissáo Luterana no Brasil (IECLB), recomenda que 
o Cimi d~ uma atenc;áo maior ao contato e a colabo
rac;áo com. as missóes de outras lgrejas. Esta colabo
rac;áo, que já ocorre em vários lugares, deve se ampliar 
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através de projetos e encontros comuns no servic;o a 
causa do {ndio." (3tl 

Os encontros mais importantes do Cimi foram rea
lizados num espírito ecuménico e com a presenc;a de 
representantes de outros credos. O ecumenismo práti
co da pastoral indigenista ajuda a construir a lgreja 
una, onde a unidade náo uniformiza e a diversidade 
náo divide. O Grupo de Trabalho de Missionários 
Evangélicos (GTME), que coordena o trabalho de ir
máos luteranos, metodistas e episcopais junto a indí
genas e lavradores, tornou.-se um aliado e urna presen
c;a importante na defesa do índio. Com os missionários 
de países vizinhos, foram realizados encontros de in-

. tercambio. O primeiro Encentro Ecuménico dos Países 
do Cone Sul realizou-se em fevereiro de 1980, em Sáo 
Paulo. Os participantes declararam como 11 linha de 
ac;áo 11 a criac;áo de "condic;óes para urna lgreja Indí
gena, reconhecendo e promovendo sua lideranc,;a reli
giosa própria, sem urna imposic;áo de práticas, ritos, 
liturgia e esquemas alheios a sua cultura". (32) 

O Encentro Ecuménico Pan-amazOnico de Pasto
ral Indigenista, organizado junto com a Comissáo 
Evangélica Latino-Americana de Educac;áo Cristá 
(Celadec), em novembro de 1980, em Manaus, deu 
continuidade ao Encentro Pan-amazónico, convocado 
pelo Celam e a Linha 2 da CNBB, em junho de 1977, 
também em Manaus. Os delegados declaram progra
maticamente: "A evangelizac;áo, para nós, é sempre 
sair ao encontro, despojadamente, para um diálogo e 
comunháo plenos com o Deus de Jesus Cristo, que já 
nos espera por séculas na caminhada histórica e na f é 
destes povos. ( ... ) Dentro de urna linha de libertac;áo 
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integral, respeitando os ritmos de cada pavo, o anún
cio de Cristo - que é a revelac;áo do Pai - implica: 

a) solidarizar-se com as lutas concretas dos povos 
indígenas, principalmente na defesa ou recuperac;áo 
de seus territórios ( .. .. ); 

b) apoiá-los no esforc;o para afianc;ar ou resgatar 
sua identidade como povos e nac;óes, e seu direito a 
autodeterminac;áo; . 

c) estimular e apoiar as organizac;óes intergrupais, 
os contatos, as f ederac;óes, e/ou movimentos, entre os 
vários povos por cima de qualquer tipo de frontei
ra." <331 

Nesta linha de articulac;áo de alianc;as ecuménicas, 
étnicas e sociais, nacionais e continentais, um encentro 
importante foi a Primeira Consulta Ecuménica sobre 
Pastoral Indigenista na América Latina (10 a 14-5-
1983), realizada em Brasília, com 31 participantes de 
14 países.t34l Participaram desta consulta, além de ín
dios Zapoteca, Aymara, Mapuche, Quiché, Brunka 
(presidente do CMPI), Paresi, também o secretário da 
Associac;áo dos Teólogos do Terceiro Mundo, o padre 
Sérgio Torres. É um fato recente que os teólogos lati
no-americanos - depois de aprofundar a questáo de 
classe - procurem assumir a questáo étnica táo ligada 
as raízes e ao destino deste continente. Esta Consulta 
marca o início de urna intensa articulac;áo latino-ame
ricana do Cimi. Urna Segunda Consulta Ecuménica" , 
Contribuic;áo dos Pavos Indígenas da América latina a 
T eologia Cristá" - convocada pelo Conselho Lati
no-Americano de lgrejas (Clai), pela Associac;áo Ecu
ménica de Teólogos do Terceiro Mundo (Asett) e o Ci
mi -, foi celebrada em Quito/Equador, entre os días 30 
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de junho e 6 de julho de 1986.ca.s> Agentes de pastoral, 
bispos e teólogos procuraram ouvir as denúncias e os 
projetos de representantes de 30 povos indígenas. Nu
ma "Carta de Quito" , os teólogos reconhecem a sua 
cumplicidade histórica na destrul~o das religiOes in
dígenas, "com as quais sustentavam a sua resisténcia 
frente a opressao" . Os lfderes indígenas, por sua vez, 
rejeitaram no seu Manif esto a encena~o de celebra
c;Oes triunfalistas para comemorar o V Centenário do 
"chamado descobrimento e da suposta primeira evan- · 
geliza~o da América" . Logo reclamam a " prática de 
urna auténtica evangelizac;áo, de acompanhamento, 
diálogo e respeito, frente a nossas lutas, crenc;as e prá
ticas religiosas" . Urna Terceira Consulta Ecuménica 
Latino-Americana vai reunir, em 1990, lideranc;as in
dígenas e agentes de pastoral indigenista num debate 
sobre a avaliac;áo dos 500 anos de cristianismo nas 
Américas. O trabalho das Consultas foi aprofundado 
através de cursos latino-americanos, realizados em Sáo 
Paulo (1985) e Cayambe/Equador (1986), e de cursos 
regionais que foram, no decorrer de 1987, organiza
dos no México, Peru e Argentina. C361 No curso de Ca
yambe, os agentes indígenas de pastoral junto aos seus 
próprios pavos questionaram o seu papel evangeliza
dor: " Estamos vestidos com tantos trapos - trazidos de 
fora - que nem somos estes trapos, sem sabemos o que 
ficou por baixo.( .. . ) Conflitam em nós duas personali
dades: a indígena e a imposta pela formac;áo religiosa. 
Somos seres esquizofrénicos: as vezes náo sabemos se
quer se ternos fé. ( ... ) Perguntamos: por que teve de ser 
assim? Por que tivemos de deixar de ser o que éramos 
para sermos cristáos, para sermos consagrados ou pa
ra viver nossa fé cristá? ( ... )Acreditamos que podemos 
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ajudar neste processo de purificac;áo da igreja. ( ... ) 
Náo haverá diálogo se náo estivermos seguros de nos
sa identidade. " . C37> 

A perspectiva do diálogo religioso com ·as religiOes 
náo-cristás - nos relativamente poucos casos, onde as 
religióes indígenas ainda existem em sua autonomía-, 
está presente na prática do Cimi, como por exemplo no 
trabalho missionário junto aos povos Tapirapé e Myñ
ky. Todavia náo encontrou a sua formulac;áo elabora
da ·nos documentos oficiais do organismo. No Docu
mento Final da Quarta Assembléia, de 1981, se encen
tra urna alusáo mais discreta que programática: 11 Evan
gelizar, no meio dos povos indígenas, exige de nós 
urna postura ecuménica, tanto em relac;áo as outras 
lgrejas e convicc;óes, quanto em relac;áo as próprias 
religióes indígenas". C381 

A questáo das religióes náo-cristás é caracterizada 
por urna dimensáo interna as lgrejas e urna dimensáo 
estratégica ligada a def esa e luta de libertac;áo dos pró
prios índios. Nas Américas, por questOes históricas da 
n conquista espiritual" , a lgreja tem pouca .experiéncia 
em matéria de diálogo religioso com os pavos indíge
nas. Para náo fazer pastoral indigenista desde os pres
supostos da cristandade, muitos missionários do Cimi, 
sobretudo os mais jovens, se impuseram urna " missáo 
calada 11

, quer dizer, simplesmente náo tocaram no 
campo religioso. Entre a " missáo da cristandade" e a 
"missáo calada" , entre conquista e moratória religi
osa, porém, é necessário hoje positivamente construir 
o caminho do diálogo religioso. Esta perspectiva levou 
o Vaticano 11 a afirmar que nas tradi<;óes religiosas náo 
cristás existem " coisas boas e verdadeiras" ( Optatam 
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Totius 16), "preciosos elementos religiosos e huma
nos" (Gaudium et Spes 92), "germes de contempla
c;áo" (Ad Gentes 18), "·elementos de verdade e de 
grac;a" (Ad Gentes 9), "sementes do verbo" (Ad gen
~es 11), " raios da verdad e que ilumina a todos os ho
mens" (Nostra Aetate 2). 1391 O Concílio abriu urna 
perspectiva. Náo falou a última palavra. Religiáo, em 
todo caso, é um fator a ser levado muito a sério para 
qualquer luta de resisténcia indígena, já que a multi
plicidade de religióes indígenas poderá ser um fator de 
desagregac;áo para a luta libertadora destes povos. 
Qual será o denominador comum desta luta, no inte
rior dos respectivos Estados Nacionais e em nível con
tinental? A qu~stáo . da terra une os povos indígenas, 
como a experi~ncia mostra, somente antes de ser re
conquistada. Por isso, quem trabalha na unificac;ao de 
um horizonte religioso e/ou ideológico como pressu
posto ou suporte de urna luta política nao é necessaria
mente um colonizador. Pode oferecer, sem pretensóes 
monopolistas, aquela contribui~áo decisiva para a luta 
de determinados povos, que estes por si e isoladamen
te seriam incapazes de encontrar. A transformac;áo das 
estruturas· socia is e hegemonias políticas vigentes exige 
que a multiplicidade das vozes, a diversidade experi
mental das resisténcias e a riqueza plural dos caminhos 
se articulem a partir e em direc;áo de um horizonte co
mum. 

6. Evangeliza~io e consclentiza~io 

Os participantes da Primeira Assembléia Nacional, 
de 1975, se comprometem: 

46 

- com a conscientizac;áo da própria lgreja, que deve 
refletir " sobre sua alianc;a com os poderosos" , 
- com a conscientizac;áo dos povos· indígenas. para que 
" conhec;am e fac;am respeitar todos os seus direitos" e 
- com a conscientiza~o da sociedade envolvente e o 
govemo, para que " caminhem para estruturas sociais 
mais justas e cristas" . (401 Já a Terceira Assembléia, de 
1979, vé a evangelizac;áo na ótica da " o~áo pref e
rencial pelos pobres" das ConclusOes de Puebla (nº 
1134). "Para nós, concretamente, isto significa urna 
o~áo pelos povos indígenas" . Ainda na mesma oca
siáo os missionários insistem na " distinc;áo clara entre 
Missáo evangelizadora e proselitismo. Muitas vezes 
confundiu-se o anúncio da Boa-Nova de Jesus Cristo 
com urna roupagem cultural desta mensagem: a civili
za~o ocidental" . 14ll · 

A Quarta Assembléia, de 1981, enfoca a evange
lizac;áo numa perspectiva de educac;áo: "Encaramos 
isso (a educa~áo indígena) na perspect'iva da luta pelo 
Reino de Deus. Este Reino é a Boa-Nova, a qual nós 
todos consagramos nossas vidas" . (421 A def esa da terra 
e a autodetermina~áo também devem ser vistas sob o 
enfoque da evangelizac;áo. Num contexto de espolia
c;áo e opressáo, contero opressor já é Boa Notícia. 

Nestas linhas de a~áo evangelizadora, setores da 
igreja viram, as vezes, apenas urna "pastoral social" . 
Faltava-lhes a "evangeliza~áo explícita", querendo 
distinguir entre condi<;óes formais de evangeliza~áo 
(encarnac;áo/incultura~áo) e conteúdos sócio-políticos 
(defesa da terra, autodeterminac;áo) e mensagem re
ligiosa (Jesus Cristo, sacramentos) . Urna pastoral in-
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tegralmente libertadora, porém, náo pode - na prática 
pastoral - dividir escolasticamente o " formal" do 
" material" ( conteúdo). O meio e a pedagogia já fazem 
parte da mensagem. A encarnac;áo/inculturac;áo em si 
já é Boa Notícia. A inculturac;áo no meio dos índios 
náo é apenas expressáo de solidariedade; é sobretudo 
expressáo de fé no futuro destes povos a partir e em 
estreita vinculac;áo com a sua realidade histórica e só
cio-ctiltural. Na visáo integral dos povos indígenas, a 
terra é um dado religioso. ~mo separar a sua def esa 
do anúncio da Boa-Nova? E claro que 'isso vale tam
bém para os que querem defender a terra indígena sem 
vinculac;áo com o campo religioso. Semente com da
dos sócio-econOmicos náo conseguiráo mobilizar, pro
longadamente, nem os povos indígenas, nemas clas
ses populares latino-americanos. A última Assembléia 
que trata específicamente da evangelizac;áo, a de 1983, 
reza: ."~Evangelizaré urna ac;áo global e permanente; é 
anunciar o projeto de Deus Pai, em Jesus Cristo, reali
zador supremo do Reino, e, ao mesmo tempo, é de
nunciar profeticamente o que se opóe a este Reino.( ... ) 
Por outro lado, evangelizar náo é impor urna cultura 
diferente, náo significa ' transculturar' um povo e ja
mais implica obrigar os indígenas a aceitarem a cha
mada 'civilizac;áo ocidental' como condic;áo para tor
narem-se destinatários da Palavra de Deus" . 

O Cfmi enfrenta as situac;Oes pastorais mais diver
sas entre povos indígenas recém-contatados até povos 
que secularmente já t~m contato com o cristianismo e 
a sociedade envolvente. Nenhuma experi~ncia - tam
pouco nenhuma omissáo - pode ser generalizada. O 
Cimi como um todo nunca abriu máo de urna "evan
gelizac;áo explícita" ; coloca-a, porém, num' contexto 
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de inculturac;áo e solidariedade do missionário, de au
todeterminac;áo do índio e do diálogo religioso e cul
tural entre religiOes e culturas diferentes. A monocul
tura eclesial contradiz multas declarac;Oes sobre a eqüi
distAncia da lgreja diante das diferentes culturas. Urna 
lgreja realmente inculturada entre os indígenas - incul
turada nos seus ministérios, sacramentos e teologías -
mostrarla de fato que "o evangelho, e conseqüente
mente a evangelizac;áo, náo se identificam por certo 
com a cultura, e sáo independentes em relac;áo a todas 
as culturas" , mas que se servem dos canais culturais 
disponíveis, como a Evangelii Nuntiandi (n º 20) afir
ma. A " ev.angelizac;áo explícita" tem o seu lugar onde 
o missionário "domina" o código cultural do respec
tivo povo, onde ele náo submete os índios a circunci
sáo da clvilizac;áo ocidental e onde o respectivo povo 
indígena deseja a atuac;áo missionária no campo religi
oso. A presenc;a evangelizadora dos missionários tem 
"em seu horizonte o anúncio da Boa-Nova de Jesus 
Cristo" . Ela "assume a evangelizac;áo como um pro
cesso histórico, din!mico, em seus aspectos e em suas 
etapas" , declaram os agentes de pastoral indigenista 
por ocasiáo de um encentro em Santa Terezinha 
(MT)1431. Em seu documento programático diferenciam 
cinco tipos de atitudes da presenc;a missionária: pre-. 
senc;a destruidora, integradora, indiferente, paralela e 
evangelizadora. 
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IV 
~ -PRAXI_S: ARTICULA~AO D~ 

RESISTENCIA, ORGJ\NIZA~AO 
DA ESPERAN~A, ANUNCIO DO 

REINO 

Os DIFERENTES NÍVEIS operacionais das "Linhas 
de Ar$áo" encontram sua convergéncia num objetivo 
comum e prático, na libertac;áo integral dos povos in
dígénas e na articulac;áo das suas reivindica<;óes num 
contexto mais amplo da sociedade nacional e interna
cional. A terra e a autodeterminac;áo dos índios náo 
sáo apénas conquistas das (ou nas) aldeias. Precisam 
ser também conquistadas nas escolas e nas sacristías, 
nas camaras e nos tribunais, nas comunidades de base 
e nos sindicatos. A suposta pacificac;~o dos índios pres
supOe a pacificac;áo da sociedade nacional e interna
cional. Os " interesses nacionais" do setor mineral, por 
exemplo, que hoje caem sobre as terras indígenas, 
sempre sáo reflexos de interesses internacionais. A paz 
da sociedade será urna obra da justic;a (Is 32,17). A 
pastoral indigenista, cuja tarefa missionária é "mani
festar e comunicar a caridade de Deus" (Ad Gentes, 
n º 10), acompanha as lutas, partilha os caminhos e in-
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centiva as esperanc;as dos pavos indígenas. Ao mesmo 
tempo, seu éxito depende da conscientizac;áo e edu
cac;áo da sociedade nacional para urna prática da jus
tic;a, da paz e da solidariedade. Conscientizar esta so
ciedade, aflnal, é fazer evidente que ela, ao defender 
os pavos indígenas·, defende o seu próprio destino. 

1. Agentes 

a) Povos Indígenas 

A política fundiária de concentrac;áo da proprie
dade da terra provocou - a partir da década de ses
senta - a invasáo sistemática das terras indígenas, tanto 
por parte dos latifundiários como por parte de possei
ros, expulsos de suas terras pelas grandes empresas 
que atuam no campo. O chamado modelo de desen
volvimento, imposto a nac;áo a partir ·de 1964, mas já 
pré-delineado, em parte, no gove.rno Kubitschek, tra
c;ou indiscriminadamente estradas sobre territórios in
dígenas, abriu garimpos, construiu hidrelétricas e in
centivou projetos econOmicos inegalOmanos, como, 
por exemplo, o Projeto Grande Carajás. (441 

A política indigenista do estado recebeu, em fun
c;áo do " modelo" de desenvolvimento, a incum~n
cia de tomar o índio "inofensivo", de pacificá-lo e 
neutralizá-lo mediante contatos apressados, transfe
réncias, redelimitac;óes de terras já demarcadas, arren
damentos, certidOes negativas (que declaram a náo
existéncla do fndio em determinadas áreas) e a espo
lia~o do patrimOnio indfgena. Tudo isso custou a vida 
de milhares de fndios, mártires ariOnimos deste País e 
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Continente, vítimas de urna integrac;áo compulsória e 
apressada na sociedade nacional. A integrac;áo é a no
va modalidade do etnocídlo. 

O "modelo" na• al dela• 

Alguns exemplos. No dia 25 de setembro de 1972, 
poucos meses depols do surgimento do Cimi, o pre
sidente M~icl inaugura os primeiros 1.254 km da 
TransamazOnica (BR-230). Conforme o levantamento 
da Funai, habitavam a regiAo que a TransamazOnica 
deveria atravessar 4.500 índios, de 29 grupos diferen
tes. Hoje sabemos que eram cerca de 20 mil. 

Coma TransamazOnica, comec;a a época de" atra
c;Oes" e transferéncias apressadas e genocidas dos 
Arara e Parakaná. Em 1974, a Cooperativa Tritícola de 
ljuí (Cotriju{) " compra" , para um programa de colo
nizac;áo, 396.150 hectares na TransamazOnica. A Fu
nai deu sinal verde para a compra, declarando a au
~ncia de índios na área (" certidáo negativa~ ) . Po
rém, aterra era dos Arara. Estes matam, em 1976, trés 
técnicos da Companhia de Pesquisa de. Recursos Mi
nerais e atacam os Postos de VigilAncia da Funai. Em 
1982, um funcionário da Funai leva um grupo de Ara
ra recém-contatado para um passeio a Altamira. Em 
conseqaéncia deste passeio, 10% do grupo contatado 
morre de gripe. A Funai esconde a notfcia quase dois 
meses e, em janeiro de 1983, anuncia "contatos ami
gáveis" com um grupo de 13 Arara. Nas quatro frentes 
de atrac;áo, a Funai convive, em 1983, apenas com um 
grupo de 68 Arara. Curt Nimuendaju informa que, em 
1853, o grupo Arara contava ainda com 343 adultos . 
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Em 1971, o Decreto nº 68.909, do presidente Mé
dici, desmembra a parte norte do Parque Indígena do 
Xingu, já cortada pela BR-80, excluindo assim as terras 
mais férteis dos Mentuktlre, mais conhecidos como 
Txukahamae. A Funai procura atrair os fndios ao par
que-resto e se retira do território desmembrado. O gru
po se divide. Urna parte dos Txukahamáe estabele
ceu-se na aldeia Kretire, ao sul da BR-80, e outro gru
po recusou a mudan~a, fundando a aldeia Jarina, pró
ximo a Cachoeira Von Martius. Em 1976, a popula~o 
de Jarina, que deixou de receber qualquer assisténcia, 
foi drasticamente reduzida em conseqOéncia . de epi
demias de sarampo. No mesmo ano surgem conflitos 
coma fazenda Agropexim. A 8 de agosto de 1980, os 
Txukahamáe, com outros fndios do Parque, matam 11 
peOes, que a fazenda 5ao Luís tinha contratado para 
cortar madeira na terra dos índios. Para finalmente 
conseguir a demarca~ao da sua terra, os Mentuktlre 
interditaram, a 23 de mar~o de 1984, a passagem da 
balsa do Dermat pelo rio Xlngu, na BR-80, e, a 13 de 
abril, capturaram como reféns os "mediadores" en
viados pela Funai. No infcio de maio de 1984, um no
vo presidente da Funai - Jurandy Marcos da Fonseca, 
oitavo presidente da Funai depois de 16 anos de exis
téncia do órgáo tutor - lhes promete a demarca<;áo da 
terra pleiteada. (45) 

Organlza~áo 

Em 1963, a BR-364 ligou Cuiabá a Porto Velho, 
abrindo o noroeste do Mato Grosso para a coloniza
<;áo. As firmas colonizadoras recebem da Funai, a 
partir de 1968, certidóes negativas, declarando que na 

54 

terra dos Nambikwara náo há mais fndios. Estes fo
ram capturados pela Funai e transferidos, porém vol
taram para suas terras. Entre 1968 e 1979, instala
ram-se 22 grandes firmas nestas terras. No Natal de 
1971, os Nambikwara do vale do Guaporé, marcados 
pela fome e pela doen<;a, foram recolhidos por helicóp
teros. A na<;ao se deu conta de urna " Biafra brasilei
ra" . Em 1982, como dinheiro do Banco Mundial, o 
Govemo brasileiro come<;ou a constru<;ao de um novo 
tra~ado da BR-364, que despeda~a o resto das terras 
nambikwara. Este povo, que o Marechal Rondon, no 
início do século, estimou em 20 mil pessoas, hoje conta 
apenas 650 indivíduos, dos quais 250 sobrevivem no 
vale do Guaporé. 

Apertados pelo cinturáo civilizatório e sem zonas 
de refúgio, os pavos indígenas que habitam o "solo 
brasileiro" estáo progressivamente passando de urna 
defesa espontanea a urna defesa organizada. Um im
pulso importante para este salto qualitativo foi dado 
pelas Assembléias de líderes indígenas, que o Cimi 
apoiou desde 1974. Os índios come<;aram conjunta
mente a perceber a situa<;áo dramática em que se en
contram neste País e Continente. Os discursos destas 
Assembléias sáo novas explicadores de um Brasil que 
haverá de ser, um dia, mais do que a simples extensáo 
do mercado internacional ou da filosofia iluminista. De 
um Brasil cujas raízes descem a um cháo ameríndio 
anterior a Cabral e cujas aspira<;óes váo além da filo
sofía de um Comte ou de um Rondan. (46) A consciéncia 
acordada pelo sofrimento, que come<;a a organizar-se 
em busca de sua autodetermina<;áo, questiona o pater
nalismo dos missionários e o liberalismo iluminado dos 
indigenistas e da inteligentzia, como também questiona 
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a tutela dos govemantes que procuram congelar a ml
noridade do Indio até seu "sumisso" , interpretado co
mo integrac;Ao. 

Essa passagem de urna defesa espontanea para 
urna luta já articulada e organizada, assistimos na re
conquista da terra dos Guaranl e Kaingang de Rio das 
Cobras, PR, e Nonoai, RS, no início de 1978. Já a As
sembléia lndfgena de Goiás Velho, em dezembro de 
1978, foi urna manifesta~o nacional dos rndios contra 
o projeto de " emancipac;Ao" , que visava emancipar as 
terras indfgenas. Além de rejeitar a emancipa~o do 
govemo Geisel, os Hderes presentes em Goiás Velho 
cobraram do govemo o cumprimento da l..ei 6 .001 que 
determinava para a demarcac;áo das suas terras o pra
zo de cinco anos. Esse prazo vencera naqueles dias 
(19-12-1978) . 

Todas as Assembléias de líderes indígenas tiveram 
objetivos e resultados práticos: um salto na consci~ncia 
indígena, recuperac;ao e/ou demarcac;ao da terra, 
conscientizac;ao e apoio crescente da sociedade nacio
nal, questionamento do desenvolvimento autoritário e 
predatório. A XIII Assembléia indígena Nacional, rea
lizada na Ilha de Sáo Pedro, SE, em outubro de 1979, 
deu forc;a a luta dos Xokó para a recuperac;áo da sua 
ilha das maos da poderosa família Brito. Na IV Assem
bléia Nacional do Cimi, realizada em Cuiabá, em 
1981, Irderes indígenas pediram que o Cimi promo
vesse cursos de capacita~o para lideranc;as indígenas. 
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A luta indígena teve também os seus mártires. Nao 
só os de sempre, os anOnimos, dos quals nao sabemos 
o número, nem os nemes. A 15 de julho de 1976, Si
máo Bororo cai ao lado de Rodolfo Lunkenbein, no 
pátio da aldeia de Meruri. A26 de dezembro de 1979, 
Angelo Pereira Xavier, cacique Pankararé de Brejo do 
Burgo, no norte da Bahia, é assasslnado. A Funai ex
plica a sua morte como " rixa de parentes" . A 29 de 
janeiro de 1980, Angelo Kreta, líder Kaingangde Man
gueirinha, PR, é emboscado, depois de ter recebido 
ameac;as de morte. O órgao tutor assume a explicac;ao 
oficial do seu assassinato como " acidente automobilrs
tico" . Nos últimos anos, a atuac;áo da Funai dividiu as 
lideran~as indígenas entre si, o que causou mortes en
tre os Kaingang de Guarita e entre os Pataxó Há-Há
Háe da Bahia. A 10 de julho de 1983, o índio Maxa
. kali, Alcides, é assassinado a golpe de facáo, por José 
Rolinha, vaqueiro do fazendeiro Laurindo, quando re
gressava para sua aldeia, no nordeste de Minas. No dia 
25 de novembro de 1983, foi assasslnado o líder in
dígena Guarani, Marc;al Tupa-y, na farmácia da aldeia 
de Campestre, MS, onde trabalhava. Vinte dias antes, 
Marc;al tinha recusado urna oferta de cinco milhóes de 
cruzeiros, dinheiro de Judas que lhe ofereceram para 
tentar convencer um grupo Kayová (subgrupo Guara
ni) da Aldeia Piracuá, em Bela Vista, a abandonar a 
área onde vive. Ma~al discursou, em neme dos ín
dios, diante do papa Joao Paulo 11, na noite de 10 de 
julho de 1980, em Manaus, e comoveu a Nac;áo 
quando disse: 
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"Pesamos a Vossa Santidade a nossa miséria, a 
nossa tristeza pela morte dos nossos líderes assassina
dos friamente por aqueles que tomam o nosso cháo, 
aquilo que para nós representa a nossa própria vida e 
a nossa sobrevivéncia nesse grande Brasil, chamado 
um pafs crist!o... Somos urna nac;áo subjugada pelos 
potentes, urna nac;Ao espoliada, urna nac;áo que está 
morrendo aos poucos sem encontrar o caminho, por
que aqueles que nos tomaram este cháo náo tém dado 
condic;óes para a nossa sobreviv~ncia." (47) 

A impunidade dos assassinos dos líderes indfgenas 
facilitou outros assassinatos. Em 1985, oito líderes in
dígenas de sete povos distintos foram assassinados. (48) 

Em 1987, onze indios - entre Xakriabá, Maxakall, 
Kaimbé, Yanomaml, Karajá e Bakairi - foram mortos 
em conflitos com grileiros de terras e garimpeiros. No 
dia 28 de marc;o de 1988, em operac;áo planejada e de 
extrema brutalidade, 14 índios Tikuna, no alto rio So
limóes, Amazonas, foram assassinados e outros 21 fi
caram feridos. (49) Um dia depois, 29 de marc;o, foi en
contrado com dentes, unhas e órgáos genitais arran
cados e ainda apresentando marcas de queimaduras o 
carpo de Djalma de Souza Lima, índio Pataxó Há-Há
Háe. 1so1 

b) Missionárlos 

Forma~áo permanente 

A pedido dos missionários, o Cimi promoveu cur
sos em func;áo de urna pastoral específica junto aos 
pavos indígenas. O trabalho missionário "sempre vai 
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atingir o corac;áo, o núcleo central das culturas indí
genas. Tocar no corac;áo sem a ciéncia e a perícia de 
urna equipe de cardiologistas seria causar fatalmente a 
marte aqueles a quem desejamos fazer o bem" ' adver
tia o documento Y-Juca-Pirama, de 1973.1s11 Os cursos 
do Cimi eram balizados pelos objetivos de suas Assem
bléias: defesa da terra, autodeterminac;áo, valorizac;áo 
da cultura indígena, encamac;áo nestas culturas e 
evangelizac;áo específica e catequese, onde as circuns
tancias e os índios o permitissem ou exigissem; assis
téncia social como política de saúde e educac;áo. O 
conjunto articulado destes objetivos compóe a condi
c;áo formal e o conteúdo material para e evangelizac;áo 
libertadora e para o anúncio de urna Boa Notícia, his
toricamente situada e escatologicamente aberta. 

Conforme a visáo abrangente da pastoral especí
fica junto aos pavos indígenas, os cursos de pastoral 
indigenista procuravam analisar a realidade no con
texto nacional e internacional. Além de pastoralistas e 
biblistas, também antropólogos, sociólogos, historia
dores, lingüistas e educadores orientaram estes cursos. 
Mais tarde, a partir de 1980, o Cimi organizou, além 
dos cursos integrados para iniciantes, cursos e encon
tros específicos no campo da lingüística, educac;áo, 
saúde, economía e espiritualidade. No início de setem
bro de.1986, o Secretariado Nacional do Cimi organi
zou um Seminário sobre AmazOnia. Com a assessoria 
do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e EconOmi
cas (lbase) e do Centro Ecuménico de Documentac;áo 
e Informac;áo (Cedi), foi analisado o impacto que cau
sam os grandes projetos (Primeiro Plano de Desenvol
vimento, programa energético, hidrelétricas, Carajás, 
Polonoroeste), a estrutura fundiária, a minerac;áo e o 
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extrativismo sobre a vida dos povos indígenas da re
giáo. 1s21 

Os delegados da VII Assembléia Nacional do Cimi 
(1987) propOem, depois de reconhecer "a falta de pla
nejamento em nossas atividades" , que " se elabore um 
plano de formac;áo global (antropológico, Teológico, 
psicológico, político, profissional, jurídico-legal) náo 
só para iniciantes, mas também para os que atuam nas 
áreas indígenas há mais tempo" . O recém-criado setor 
de Formac;áo do Cimi tenta, com a assessoria do Cen
tro de Educac;áo Popular do Instituto Sedes Sapien
tiae (Cepis) , formular urna proposta metodológica e 

. ideologicamente específica e abrangente para garantir 
a continuidade e coeréncia de um processo de forma
c;áo para as bases missionárias. 

Além de cursos, que visam a preparac;ao e forma
c;áo permanente dos missionários, e de encontros re
gionais, dedicados a troca de experiéncia e animac;áo 
missionária, o Cimi organizou Consultas ou Semanas 
Teológicas para estudar questóes de teología missio
nária. Em agosto de 1977, foi organizada urna Con
sulta com peritos em catequese, teología bíblica e pas
toral para aprofundar questóes de teología e práxis 
·missionária. (53l Em novembro de 1980, o Cimi parti
cipou - junto com a pastoral afro-brasileira - de um 
encontro sobre "Culturas e Evangelizac;áo" , organi
zado pela CNBB. (54) Em outubro de 1985, a assessoria 
teológica do Cimi organizou, junto a CNBB, urna Pri
meira Semana Teológica sobre "Inculturac;áo e Liber
tac;áo", e, em fevereiro de 1987, com peritos de vários 
países latino-americanos, com urna participac;áo ecu
ménica e sob um enfoque pluridisciplinar, urna Segun-
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da Semana Teológica sobre "500 anos de Evangeli
zac;áo na América Latina - Da Conquista ao descobri
mento" .1ss1 

Assessorla 

Dos cursos e encontros de questóes jurídicas, de 
lingüística, saúde, evangelizac;áo e pastoral sacramen
tal, surgiram assessorias específicas e " permanentes" 
que deveriam garantir a continuidade dos respectivos 
setores. Num Primeiro e Segundo Encontro de Saúde 
Indígena, respectivamente em 1978 e 1981, os parti
cipantes propuseram a criac;áo de urna " Equipe de As
sessoria de saúde em nfvel nacional" que chegou a 
realizar-se somente alguns anos mais tarde, em 28 de 
maio de 1983, em Dourados (MS) . !561 Participou da 
reuniáo Marc;al Tupá ·y, líder guaraní, atendente de 
saúde na aldeia Campestre (MS), onde seis meses mais 
tarde seria assassinado (25-1-1983): A assessoria no 
campo de saúde - atualmente descentralizada e mais 
sob a responsabilidade dos coordenadores regionais 
do Cimi - procura, sobretudo, incentivar os valores da 
própria medicina indígena. Num encontro do grupo de 
saúde do Cimi, realizado em Fátima de Sáo Lourenc;o 
(MT); em fevereiro de 1984, os participantes definiram 
ac;óes concretas, como por exemplo: 

- devolver a comunidade indfgena o controle da saúde, 
- treinar eficientemente os agentes de saúde náo indí-
genas, 
- incentivar encontros intertribais de atendentes e pa
jés, 
- detectar a relac;áo entre terra e saúde, 
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- estudar como a popula~áo envolvente pobre protege 
a vida. 

O incentivo da medicina nativa e urna política al
ternativa de saúde deveriam ser vistos como urna con
tribui~áo a autodetermina~áo dos povos indígenas. 
Um documento (" Saúde indígena - sua, complexida
de") dirigido neste sentido a VII Assembléia Nacional, 
de 1987, como toda a questáo da "política de saúde" 
ainda náo encontrou nas bases do Cimi a ressonancia 
que merecesse. 

No campo do estudo das línguas indígenas, obser
va-se um novo zelo entre os missionários. Há vários 
grupos de agentes do Cimi que se reúnem periodica
mente em grupos lingüísticos específicos para avan~ar 
no estudo das línguas. Para ajudar os missionários 
nesta taref a e para criar urna nova consciéncia. sobre 
um Brasil plurilingOístico, o jornal mensal Porantim, 
órgáo informativo mensal do Cimi, publicou - entre 
1982 e 1984 - urna série de artigos, da autoría de Ar
yon Dall 'lgna Rodrigues, que sistematizaram conheci
mentos básicos sobre as línguas i~dígenas no Brasil. (57) 

Até há pouco tempo, náo eram· muitos os missionários 
que falavam correntemente urna lfngua indígena. Mes
mo MissC>es apontadas como exemplares no campo da 
encarna~áo, como aquela junto aos Tapirapé, relati
·vamente pouco conseguiram no aprendizado da lín
gua. As vezes, encontraram uma·certa resisténcia, ?~ 
parte dos próprios índios, que náo queriam transmitir 
os conhecimentos da sua língua por considerá-los urna 
muralha importante em defesa d~ sua identidade cul-
tural. · 
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O aprendizado da língua, por parte dos missioná
rios, pode significar urna faca de dois gumes. Confor
me depoimentos dos próprios indígenas, o Instit~to 
lingüístico de Veráo utiliza, muitas vezes, o aprendiza
do da língua como urna brecha na "muralha" do For
te cultural da vida indígena, para depois dinamitá-la 
com seu ensino colonizador. O aprendizado da língua, 
porém, pode também significar urna profissáo de fé no 
futuro destes povos. A nova Constitui~áo, ao reco
nhecer "aos índios a sua língua" , confirma a realidade 
plurilingOística do País. 

Desde a cria~áo do Cimi, na primeira ata da enti
dade, de 1972, já estava cogitada urna "assisténcia ju
rídica aos missionários" . Em 1981, na cidade de Vi
tória (ES), em reuniáo de consulta a advogados, o Ci
mi decidiu pela contrata~áo de um advogado vincula
do ao Secretariado Nacional. De infcio, a tarefa atri
buída ao novo assessor, Paulo Machado Guimaráes, 
contratado a partir de 1982 por meio período de tra
balho, foi a de coletar e sistematizar o que existisse na . 
área jurídico-legal e judicial referente aos índios Con
comitantemente pretendía-se que esse ass~or se ar
ticulasse com outros profissionais, para que o trabalho 
da assessoria se ampliasse ao máximo: Numa segunda 
reuniáo entre advogados e diretoria do Cimi, em ou
tubro de 1983 em Brasília, definiram-se as bases con
cretas e objetivos mais claros quanto a atua~áo da As
sessoria Jurídica do Cimi. A Assessoria Jurídica deve 
- atuar prioritariamente na área preventiva e secun.., 
dariamente em interven~áo judicial, representando ju
dicialmente comünidades indígenas (Mandados de Se
guran~a, A<;Oes Possessórias) ou cidadáos (A~C>es Po
pulares, Habeas Corpus), 
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- tomar acessível aos índios e aos missionários a legis-
la~llo indigenista em vigor no Brasil. . 
Atualmente, nos regionais e em nível nacional, sao 01to 

-os advogados que compOem a Assessoria Jurídica do 
Cimi. Esse rápido aumento do número de assessores 
jurídicos reflete a necessidade sentida pelos missloná
rios em terem um acompanhamento mais técnico, de
vido ao brutal aumento das agressóes aos direitos dos 
povos indígenas. Desde a Assembléia Nacional Cons
tituinte, o Cimi conta, na pessoa de Júlio Gaiger, com 
urna assessoria parlamentar específica.<SS> . 

Perseguf~áo 

Nllo s6 os fndios, também os missionários identi
ficados com urna pastoral libertadora foram, multas 
vezes o alvo de arbitrariedades da política indigenista 
oficiai que procurou isolá-los da sociedade civil, se
pará-los da Igreja institucional ~ inc<?mpatibil.iz~-los 
comos {ndios. Ciclicamente, miss1onános do C1m1 fo
ram expulsos de áreas indfgenas como " insuflad ores ti 
dos fndios. Em 1981, por exemplo, os missionários da 
arquidiocese de Joao Pessoa foram expulsos da terra 
dos Potiguara, onde por muitos anos ficaram proibidos 
de voltar. Outros missionários foram expulsos, no mes
mo ano, da terra dos Tupfnf kf n, no Espirito Santo; fo
ram expulsos das terras indígenas do Acre, em julho; e 
do Pará e Amapá, também em 1981. 

O Conselho Permanente da CNBB, em 27 de no
vembro de 1987, saiu em público para defender a a~áo 
missionária contra a "distor~áo maliciosa de suas ln
ten~Oes" . t1 Acusada de trair a soberania nacional, a -
Igreja foi caluniada, usando-se para isso de documen-
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tos forjados... Quanto a a~llo missionária da lgreja, 
reafirmamos o seu compromisso de apoiar e defender 
a vida .em plenitu.de, particularmente a vida amea~ada 
dos povos indígenas. A eles renovamos a nossa soli
dariedade, na defesa intransigente de seus direitos. 

. Alertamos para os perigos de urna integra~áo for~ada 
na sociedade majoritária, onde fatalmente se encontra
ráo em condi~óes de inferioridade, e estimulamos as 
comunidades indfgenas e se organizarem sempre me
lhor. Aos missionários junto aos povos indígenas, to
dos integrantes do Cimi - bispos, sacerdotes, religiosos 
e leigos -, e a seus organismos de assessoria e anima
~áo, em nfvel nacional e regional, manifestamos nossa 
admira~áo e apoio, incentivando-os, err. nome de Je
sus Cristo Libertador, a que náo desanimem e náo se 
deixem intimidar, pois assim como o perseguiram, 
também agora perseguem a lgreja missionária" (cf. Jo 
15,20). A Nota da CNBB· expressa depois o "fraterno 

· apoio" da entidade a D. Aldo Mongiano, bispo de Ro
raima, · e aos seus missibnários " arbitrariamente re
tirados do convfvio das comunidades indígenas a que 
serviam ... Os que lutam contra a a~áo transformadora 
da lgreja náo percebem, infelizmente, que caminham 
contra a história ... A lgreja lastima a qistor~áo malicio
sa de suas inten~Oes. " 159> Em novembro de 1988, a 
Justi~a Federal concedeu liminar a a~áo pública mo
vida pelo Ministério Público Federal, autorizando o re
torno dos missionários .ao território Yanomami. 

No documento "Missionários Católicos estáo sen
da expulsos e impedidos em sua Missáo junto a95 Pa
vos lndfgenas", de 23 de mar~o de 1988, do Cimi, 
constam 16 missionários "expulsos ou senda proibi
dos de entrar em área indígena" . As saídas for~adas e 
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as interdi~óes, determinadas pela Funai, -atingiram in
distintamente a leigos e religiosos que, em sua maio
ria, vinham trabalhando junto a Povos Indígenas na 
AmazOnia. Na 26a. Assembléia Geral da CNBB, de 13 
a 22 de abril de 1988, o presidente do Cimi, D. Erwin 
Krautler, denunciou no seu comunicado: "Nunca (po
rém) nestes 16 anos de exist~ncia do Cimi a lgreja mis
sionária foi alvo de tantos ataque5 e difama~Oes, no 
prazo de um só ano. Pesa sobre a lgreja missionária 
um amplo leque de calúnias que vai desde crimes de 
lesa-pátria e atentados contra ·a soberania nacional, 
conspira~áo internacional, contrabando de ouro e ou
tros minérios, até o narcotráfico, incitamento ao con
sumo de bebidas alcoólicas, abuso sexual de índias e 
transmissáo da Aids nas aldeias." <601 

Resistencia 

Os missionários do Cimi trazem, destes anos de ca
minhada, urna experiéncia de persegui~áo e resistén
cia. Esta heran~a imprimiu a pastoral indigenista no 
Brasil o seu caráter profético. O profeta é a memória e 
a intui~áo histórica do seu povo. De longe ele enxerga 
as coisas que "háo de ser" e as introduz no aqui e 
agora como tarefas históricas e como metas possíveis. 
Ele critica a prática religiosa rotineira e denuncia a in
justi~a estrutural da sociedade. Ele é pedra rejeitada; é 
pedra de trope~o que incomoda os "vinhateiros" que 
o assassinam (cf. Mt 21,33-46). A caminhada do Cimi 
está marcada· pelo sangue dos seus mártires. 

O profeta náo é propriamente um catequista com. 
urna doutrina já bem elaborada. Ele é sujeito a erras e 
pecados. A prof ecia náo é urna propriedad e privada de 
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" figuras de destaque" , nem urna propriedad e perpé
tua coletiva. Entretanto, num determinado momento 
histórico, o profeta é "o enviado do Pai" (Jo 7,28) 
para ler " os sinais do tempo" , para decifrar os enig
mas do presente e construir o futuro como urna pro
gressiva aproxima~Ao ao reino. Por isso ele denuncia 
o que se opóe a este Reino e propOe os caminhos sem
pre novos deste Reino. Neste sentido, a pastoral indi
genista desenvolvida pelo Cimi poderá ser chamada de 
pastoral. profética. Ela recuperou a credibilidade da 
Igreja junto aos povos indígenas. · Nao sáo mais s6 os 
índios que tombam ao lado de urna lgreja frouxam.ente 
solidária, sempre sobrevivente e em pé. Padre Rodolfo 

. Lukenbein, missionário salesiano entre os Bororo e, 
desde 1973, conselheiro do Cimi, é assassinado a 15 
de julho de 1976, porque defendeu a terra e o direito 
a vida da na~áo Bororo.(611 Joáo Bosco Bumier, mis-
. sionário jesuíta entre os Bakairi, é morto, a 11 de ou
tubro de 1976, na delegacia de Ribeiráo Bonito (MT), 
onde socorria mulheres torturadas pela polícia. Em 28 
de abril de 1985, foi assassinada a coordenadora do 
sub-regional Purus do Cimi, irmá Cleusa Rody Coelho, 
missionária da comunidade das Agostinianas Recole
tas de Lábrea, Amazonas.(62»Tr~ meses mais.tarde no 

. ' 
dia 24 de julho de 1985, seguiu-lhe o padre Ezeqtüel 
Ramin, vigário de Cacoal, RondOnia, defensor de ín". 
dios e posseiroS.(631 Em abril de 1987 é assassinado 
Vicente Cañas, irmáo jesuíta, missionário junto aos 
Enauené-Nau~, defensor do seu territóri0.(641 . Outros 
missionários sofreram amea~as , expulsóes e atenta
doS.(651 No já citado Comunicado a 26a. Assembléia 
Geral da CNBB, de 1988, o presidente do Cimi denun
cia aos bispos que seu "suposto acidente automobilís-
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tico", que sofreu na TransamazOnica, no dia 16 de 
outubro de 1987, em que o padre xaveriano Salvatore 
Deiana morreu, foi realmente um atentado, "preme- . 
ditado e be~ planej~do.~' . No decorrer dos anos, os 
missionários sentir~m cáda vez mais que o prec,;o da 
solidariedade· .é incompreensáo, perseguic,;áo e morte. 
Os caminhos da encamac,;ao passam pelo Calvário. A 
presenc,;a missionária junto aos povos indígenas está 
marcada pela Páscoa, pela memória e realidade da 
cruz e pela esperanc,;a da ressureic,;áo. 

e) Sociedade Civil 

Artlcula~áo 

O Cimi representa hoje urna das consci~ncias mais 
críticas da causa indígena na sociedade nacional. Essa 
consci~ncia de um grupo . relativamente pequeno pre
cisa de um respaldo· amplo para náo· ser barrado na 
passagem da consci~ncia a ác,;áo. Portanto, a "forma
c,;áo permanente" (informac,;áo, conscientizac,;áo, edu
cac,;áo) náo é apenas urna tarefa interna junto aos mis
sionários. A realizac,;áo da proposta do Cimi depende 
sempre também de um consenso amplo de toda a so
ciedade civil. E este consenso náo se constrói gerando, 
a partir das atrocidades históricas, urna espécie de 
"complexo de culpa" , nem por meros apelos aos di
reitos humanos dos povos indígenas. Remorso e direi
to, neste País, sao g~meos raquíticos. A argumentac,;áo 
idealista do "deve ser" - muito comum nos expedien
tes internos da Igreja - náo convence um público cujo 
referencial antropológico náo é a " imagem de Deus" . 
Hoje, porém, é possível mostrar a esta sociedade, nu-
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ma relac,;ao custo-benefício, que os investimentos na 
causa indígena geram beneficios para ·toda comuni
dade humana. A causa indígena náo é urna causa pe
riférica no conjunto dos grandes desafíos só
cio-políticos desta sociedade. Ao defender o índio, o 
cidadáo defende o beneficio próprio, o bem comum 
desta sociedade, o seu espac,;o ecológico, e o bem-estar 
das futuras gerac,;Oes. 

Através da sua diretoria (presidente, vice-presi
dente, secretário, conselheiros/coordenadores regio
nais), o Cimi marcou presenc,;a em debates, mesas-re
dondas, atos públicos, situac,;Oes de conflito e encon
tros/cursos de pastarais afins (CEBs, CPT, CPO, Ca
mina, Cehila, Cenfi, Cepis). Muitas vezes, como único 
organismo da Igreja Católica, o Cimi foi convidado pa
ra participar de encontros indígenas e indigenistas in
temacionais. Através do seu primeiro vice-presidente, 
Thomaz Lisboa, participou, em julho de 1977, do Se
gundo Simpósio sobre Fricc,;áo Intei:étnica (Barbados 
11). Do IV Tribunal Russel, realizado em Rotterdam na 

' Holanda, em novembro de 1980, participou o entao 
vice-presidente do Cimi, D. Tomás Balduíno, convo
cado como testemunha de acusac,;áo no caso Nambi
kwara. Com seu .entáo secretário, Paulo Suess, o Cimi 
participou da Conferéncia Internacional das Organi
zac,;Oes Náo-Govem_arhentais (ONG)(661, organizada 
pelo Subcomité contra o Racismo, no Palácio das Na
c,;Oes, em Genebra (15 a 18-9-1981) e do Congresso 
da Federac,;áo Internacional dos Direitos do Homem
(" Romper o Siléncio" ) , em Montreal, Canadá (21 a 
23-5-1982). O Secretariado Nacional do Cimi e o Po
rantim participaram do 11 Congresso do Conselho Ín
dio Sul-Americano (Cisa), em Tiwanaku, Bolívia (6 a 
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13 de marc;o de 1983) e da.IV e V AsSembléia Geral do 
Conselho Mundial de Povos Indígenas, realizadas res-

. pectivamente de 23 a 30 de setembro de 1985 na ci
dade de Panamá e de 11 a 16 de julho de 1987 em 
Lima. Em outubro de 1987, Egon Heck, assessor lati
no-americano do Cimi, participou, em Quito, de urna 
" Consulta Latino-Americana sobre Pastoral Indíge
na" , convocadá pelo Clai e Ciemal. Em julho de 1988, 
Júlio Gaiger, assessor juridico e parlamentar do Cimi, 
participou como docente do Curso-Taller sobre direi
tos humanos para líderes indígenas da regi!o andina. 
O evento foi realizado por iniciativa da Comissáo An
dina de Juristas, com o patrocinio da Organizac;áo In
ternacional do Trabalho .(OIT) e do Instituto Indigenis
ta Interamericano. E em 12 de outubro de 1988, o as
sessor teológico do Ciml, Paulo Suess, participou a 
convite da Organizac;áo Nacional dos Indígenas de Co
lombia (ONIC) do lanc;amento da "Campanha pelo 
Autodescobrimento da América" em Bogotá. Tendo 
consci~ncia clara de que a causa i!ldígena no Brasil só 
é politlcamente viável através de alianc;as, o Cimi sem
pre procurou acompanhar e respaldar a causa dos in
dios nos fóruns continentais e internacionais. 

ln/orma~6o 

O Cimi ampliou progressivamente a sua política de 
informac;!o frente a sociedade nacional, incorporando 
na sua "denúncia passional" da primeira hora infor
mes jurídicos e propostas de mudanc;as glol:>ais. Diante 
de um fechamento e desinteresse da grande imprensa, 
frente a causa indígena, e também para manter as suas 
bases informadas, o Cimi criou em 1978, em Manaus, 
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um jornal alternativo em defesa da causa indígena, o 
Porantlm. Este, a partir de 1982, passou a ser editado 
pelo secretariado nacional, em BrasOia, substituindo o 
Boletlm do Clml. Porantlm significa, na lfngua sateré
mawé, Remo, arma, memória. Como remo, ·O jornal 
mensal do Cimi procura dar rumo a ac;!o missionária; 
como arma, procura ser defesa e, como memória, re
cuperar o passado para a construc;ao do futuro. No 
Regional Norte do Cimi (Amapá, Pará, Maranh!o) sur
giu em 1979, por iniciativa de cinco tuxauas indfge
nas, o jornal Mensageiro. Este se dirige mais direta
mente aos indios e pretende, como o Porantim (e o 
Cimi), um dia ser dirigido pelos próprios indígenas. A 
Amerindia, um boletim "a servic;o dos povos e organi
zac;Oes indígenas das Américas" , tenta com pequenas 
noticias romper o sil~ncio e as barrelras de comunlca
c;Ao entre os países latino-americanos e os povos indí
genas. 

O Secretariado Nacional do Cimi procurou cons
tantemente conquistar espat;o$ na grande imprensa, 
por meio de notas e comunicados, corrigir inverdades 
sobre os indios e estabelecer novos contatos com a im
prensa alternativa. Desde 1987, o Cimi está com 5eu 
próprio telex e um núcleo de urna ag~ncia de noticias. 
Ao mesmo tempo, está investindo no aperfeic;oamento · 
do seu setor de documentac;Ao com a finalidade de de
volver aos próprios indios a documentac;!o arquivada 
e fazer dela um instrumento eficaz de sua defesa. Com 
a sua col~o de livros "Miss!o Aberta" (Ed. l..oyola) 
e de outros livros publicados, também através dos Re
gionais, o Cimi tem-se dirigido a um público específico 
de indigenistas, historiadores e missionáriOS.(67) 
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Campanhas 

Em diversas regiOes do País surgiram campanhas 
especfflcas de mobilizac;ao da sociedade nacional e in
ternacional em tomo de ·um determinado povo ou de 
um conflito mais amplo. Para garantir a sobrevivéncia 
de mais de tr~ mil fndios de 12 grupos étnicos distin
tos, foi lan~da a Campanha Javari, por ocasiao da 
reuni!o anual da Sociedade Brasileira para o Progres
so da Ciéncia (SBPC), em julho de 1986 (CuJitiba). A 
campanha visa a demarca~o definitiva da Area Indí
gena do Vale do Javari, que vem sendo invadida por 
exploradores de madeira, borracha e até pela petro
brás, que está realizandc;> prospecc;áo de gás natural na 
regi6o.t68> Urna Ar;ao Popular de agosto de 1985, mo
vida por alguns bispos e membros do Cimi, c~nseguiu 
afastar a Petrobrás da área. · 

A Campanha Waimiri-Atroari alertou nos últimos· 
· anos a opiniao pliblica para os efeitos devastadores, 

que causam a mineradora Paranapanema e a usina 
hidrelétrica de Balbina sobre os povos Waimiri-Atroa
ri. Na área da hidrelétrica de Balbina, cujo lago cobrirá 
urna área de 2.360 km2, existe a reserva dos fndios 
Waimiri-Atroari, extinta em 1981 sigilosamente pelo 
decreto n. 86.630 do entao presidente Figueiredo, e 
boje "interditada temporariamente para fins de atra
c;ao e paciflcac;ao" . <69> Ambas as campanhas tiveram 
urna repercuss!o notável no exte~ior e valeram aos 
seus promotores a expúlsao da respectiva área indf
gena.t101 

Nao só a comunidade Internacional e a sociedade 
civil do Pafs, tam~m o expediente interno das lgrejas · 
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precisam permanentemente ser atingidos pela cons
cientiza~o em tomo dé urna causa que se move, · As 
vezes, longe das preocupac;Oes imediatas do cidadao e 
do fiel. A 19a. Assembléia Geral da CNBB ( 17 a ·26-
2-1981) assumlu a seguinte m~ao, proveniente de um 
encentro prévio de ·bispos que t~m comunidades indf
genas nas suas circunscric;Oes: "Que a CNBB escolha 
c;omo tema da Campanha da Fratemidade de 1983 O 
Indio, aquele que deve viver; como lema: O Indio 
nosso irmáo" . Em substitui~o posterior desta pro
posta pela Comissáo Episcopal de Pastoral (CEP), que 
nao a assumiu, porque houve proposta paralela com 
igual número de votos, surgiu a Semana do fndio. Des
de 1982, como apoio da CNBB, o Cimi realiza anual
mente urna semana de conscientizac;ao dirigida nao s6 
ao público interno da igreja, mas tam~m ~ opiniao 
pública e As redes escolares. A Semana do Indio pro
pOe, através de textos (texto-base, roteiro de aulas, ce
lebrac;Oes litúrgicas) elaborados a partir de temas con
junturais, urna conviv~ncia solidária de toda a socie- . 
dade nacional com os povos indfgenas. Os temas das 
Semanas do Indio, até hoje realizadas, foram os se
guintes: " Paz e Terra para os Povos Indígenas" 
( 1982). "T erra sim - Viol~ncia nao" ( 1983), " T erra é 
Vida" ( 1984), " Queremos viver" ( 1985), " Terra dos , 
Indios - Direito Sagrado" ( 1986), " Na Constitui~o os , 
Direitos dos Povos Indígenas" (1987), "Indios e Ne-
gros - Irmaos na mesma História" ( 1988) e· "Garantir 
os direitos conquistados" (1989) . 
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2. Podere• 

a) Legislativo 
~ 

A tramita~o do Estatuto do Indio no Congresso 
Nacional - precisamente os vetos presidenciais de 
¡973, com base na Constitui~o (" Emenda Constitu
cional n. 1" ) de 1969 - mostrou a dependéncla do 
Legislativo, amarrado na arbitrariedade dos Casuls
mnos do Poder Executlvo. Durante os 20 anos do re
gime militar de 1964, o Congresso Nacional deixou de 
ser caixa de resson4ncia dos grandes problemas da 
Nac;áo e instAn~la efetiva para cobrar do Executivo ~ 
aplica~áo da Lel. 

As elelc;Oes de novembro de 1982, .porém, permltl
ram ~s forc;as populares um espac;o mais amplo. Assis
timos, a partir de entáo, a um revigoramento - alnda 
mais simbólico do que real - do poder Legislativo. A 
eleic;!o do Xavante Mário Juruna, como deputado fe
deral, representava uma presenc;a simbólica da causa 
indígena no Congresso Nacional. O fenOmeno do de
putado indígena, porém, mostrou - como também 
mostraram as fn!lcassadas candidaturas indígenas para 
as eleic;Oes de 1986 - que a estrutura parlamentar está 
viciada pelo clientelismo e pelo diversionismo que pro
curam afastar o índio da sua aldeia e dos interesses do 
seu povo e tentam cooptá-lo em beneffclo de urna ou
tra classe política e clientela eleitoral. 

Aproveitando os novos ·espac;os da "abertura de
mocrática", o Cimi realizou, a partir ,de 1983, perio
dicamente, reuniOes com parlamentares para ampliar a 

· defesa do índio no Congresso Nacional. No debáte 
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pré-Constituinte da "Nova República" , o Cimi ap0lou 
- no interior da mobilizac;ao pró-participac;áo popular 

· na Constituinte - a participac;áo de lideran~s indíge
nas, sem filiac;áo ou mandato partidário, na Assem
bléia Nacional Constituinte. O presidente do Cimi, D. 
Erwin Krautler, apresentou, em nome da entidade, na 
24a. Assembléia Geral da CNBB, em abril de 1986, as 

· seguintes propostas para a nova Carta Magna: 

- autodetermina~o, compreendida como o reconhe
cimento das organizac;Oes indígenas, em nívél tribal e 
nacional; 
- direitos e prot~ao específicos; 
- reconhecimento pluriétnico da sociedade brasileira e 
plurinacional do Estado; 
- garantia de posse permanente das terras indígenas e 
de usufruto exclusivo das riquezas naturais nelas exis
tentes, no solo e subsolo; 
- participac;áo dos índios na elaborac;áo e execu~áo da 
política indigenista oficial; 
- mudanc;a da perspectiva estatal de incorporac;áo/in
tegra~áo para urna perspectiva de coopera~o e con-
vivéncia. 111> · 

A mesma Assembléia Geral da CNBB, de 1986, as
sumiu em sua Declarac;ao Pastoral ·~por urna nova or
dem constitucional" as propostas básicas do Cimi: 

- plutalidade étnica da sociedade brasileira, 
- autodeterminac;áo dos indios, 
- defesa da sua cultura e das suas organizac;óes, 
- domínio e posse coletiva inalienável e exclusiva das 
áreas indígenas, com usufruto de todas as suas rique-
zas, inclusive do subsolo, · 
- demarcac;áo imediata destas áreas. 1121 
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Mais tarde, o Cimi apoiou também um "programa 
mínimo" sobre os direitos fundamentais dos povos in
dígenas, formulado por várias entidades indigenistas e 
apresentado pela Uniao das Na~Oes Indígenas (Uni), 
que incluía o reconhecimento dos direitos territoria'is, a 
demarca~o e garantia das terras, o usufruto exclusivo 
das· riquezas naturais existentes no solo e subsolo, o 
reconhecimento e respeito as organizac;Oes sociais e 
culturais, além da garantia de plena cidadania. 1131 

O Cimi, junto cqm a Opan, com a Associac;ao Na
cional de Apoio ao Indio (RS), (Anaí), e como Movi
mento de Justic;a e Direitos Humanos, apresentou a 
Assembléia Nacional Constituinte, no dia 12 de agosto 
de 1987, urna Emenda Popular com 44.171 assinatu
ras. Essa Emenda Popular - um recurso regimental pa
ra contrabalan~ar a influ~ncia do poder econOmico -
reuniu basicamente as propostas já anteriormente de
fendidas pelo Cimi em tomo da defesa da terra, da 
autodetermina~o, sociedade pluriétnica, estado pluri
nacional. (741 Desde o iníclo da mobilizac;ao em torno da 
Constitulnte, o Cimi tinha consci~ncia de que grandes 
interesses econOmicos estariam em jogo. Nao se sabia, 
porém, que estes interesses iriam se articular através de 
urna campanha caluniosa, fabricando documentos, 
falsificando assinaturas, inventando encontros e diá"7 
logos. Desta ordem fol a montagem que o jornal O Es
tado de S. Paulo apresentou, nos dias 9, 11, 12, 13 e 
14 de agosto de 1987, como "alerta" para um complO 
do Cimi contra a soberania nacional, exatamente trés 
dias antes da apresentac;ao da Emenda Popular pró
índio.175> o -Cimi - com o apoio intransigente da CNBB 
e do seu presidente, D. Luciano Mendes de Almeida -

76 

) 

' ' 

t 

1 

conseguiu rebater as acusac;Oes fantasiosas, inclusive 
na Comissao Parlamentar Mista de lnquérito, instalada 
para apurar as "revelac;Oes" do jornal paulistano.116> 
Em outubro, a 3a. Subchefia da Secretaria Geral do 
Conselho de Seguranc;a Nacional (CSN) remeteu a es
sa Comissao Parlamentar urna documentac;áo com 
acusac;Oes infundadas contra a lgreja, bispos e mis
sionários, a fim de corroborar as calúnias contra o Ci
mi. D. Luciano Mendes de Almeida as rebateu igual
mente, afirmando que "a documentac;áo revela ( ... ) 
urna política indigenista que leva ao desaparecimento 
das povoa~Oes e da cultura indígenas." 1111 Em tantos 
anos de luta em defesa da causa indígena, o Cimi 
aprendeu: quem Juta, pode perder. Quem náo luta, já 
perdeu. 

No resultado final do texto constitucional sopre os 
povos indígenas, a campanha difamatória, provavel
mente, teve pouca lnflu~ncia. Desde o início do pro
cesso constituinte, urna das principais preocupa~Oes 
do Cimi, junto com outras entidades de apoio, foi a 
participac;ao direta das próprias comunidades indíge
nas. Esta participac;áo indígena aconteceu na formu
lac;áo das propostas, nas audi'2ncias públicas.das Sub
comissOes, nos corredores do Congresso e nos gabi
netes dos Constituintes. Nos dias da votac;áo do ca
pítulo sobre os direitos dos índios, cerca de 200 lide
ran~as indígenas - articulados e assessorados pelo Ci
mi - estiveram em Brasilia, visitando parlamentares e 
organismos da sociedade civil, acompanhando todos 
os passos do difícil acordo e finalmente marcando de
cisiva presenc;a na vota~áo final. . 
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b) Executlvo 

Em época de atrofia do Poder legislativo, o Exe
cutivo ocupa espa~os indevidos. Isso aconteceu com a 
Funai, desde a . sua cria~Ao, em dezembro de 1967, 
quando substituiu o antigo Servi~o de Prote~áo aos 
indios (SPI). (78> Dele herdou - no dizer do seu primeiro 
presidente, José de Queiroz Campos - os funcionários 
com direitos trabalhistas e vicios adquiridos. A Funai 
reflete a estrutura autoritária do estado que a criou pa
ra integrar os indios a " comunidade nacional" . Inte.: 
gra~o, porém, na leitura do sistema capitalista depen
dente, significa a passagem dos indios de urna faixa 
exterior ao sistema econOmico vigente de urna faixa 
marginal dentro do sistema. 

O " projeto de emanclpa~áo" de Rangel Reis, Mi
nistro do Interior do governo Geisel, representava um 
passo dentro da lógica integracionista da época. O in
dio emancipado náo teria mais direito a prote~áo es
pecífica, garantida pelo regime de tutela do Estatuto do 
Indio. Em verdade, tratava-se de um projeto para 
emancipar as terras indígenas. Estas deveriam confor-.' 
me a Lei 6.001, ser demarcadas até o final de 1978. 
Diante do repúdio geral da Na~áo e das entidades em 
defe~a dos povos indígenas (Anaí, SBPC, ComissOes 
Pró-lndio, Cimi), em 1978, o projeto foi arquivado pe
lo entáo presidente Geisel. 

A partir de 1979," a Funai procurou, mediante con
vénlos com os govemos dos Estados - sob o pretexto 
de descentraliza~áo - repartir e delegar sua responsa
billdade para com os povos indfgenas atrav~ do _ 
"projeto de estadualiza~áo" . Nos govemos estaduais, 
porém, onde se concentra o Lobby dos latifundlários . , 
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encontram-se os grandes inimigos dos fndios. E a "es-
tadualiza~áo, que repete a desastrosa experiéncia da 
"prot~áo ao indio" , anterior a cria~o do SPI, em 
1910. . 

Nos anos de 1970, a Funai passou a incorporar 
aos seus quadros de diretores e assessores um número 
crescente de militares, "quase todos despreparados 
para a fun~ao, preconceituosos e desinformados sobre 
os indios e indiferentes a seus direitos ou a sua sorte. 
Inaugurou-se, assim, a tradi~áo funesta de confiar a 
dir~áo e a execu~o da polftlca indigenista da Funal a 
militares sem nenhuma aptidáo, experiéncia prévia ou 
compromisso ético com as popula~Oes assistidas" .(791-

Alguns dos diretores militares tinham um passado ati
vo de servi~os a repressáo, como os coronéis Zanonl 
tiausen, que participou do combate a guerrilha do 
Araguaia, e Roberto Guaranys, que era do famigerado 
projeto ~arasar, na sua pior fase, de 1968, quando foi 
direcionado para a repressáo aos opositores do regime 
militar. 

Junto com a progressiva militariza~áo da Funai, in
digenistas e assessores antropólogos comprometidos 
com 'ª causa dos íridios foram demitidos em massa 
(1980). Os militares enxergaram nos índios e seus de
fensores urna amea~a a seguran~a económica, social e 
política do País, visáo distorcida que mais recentemen
te encontra a sua expressáo no projeto Calha Norte. 
Com a ascensáo do Coronel Leal a presidéncia da Fu
nai, em outubro de 1981, houve praticamente urna in
terven~áo do Conselho de Seguran~a Nacional no ór
gáo tutor, cujos diretores, a partir deste momento, fo
ram requisitados dos servi~os de seguran~a. Até hoje, 
hora final do govemo Samey, o Conselho de Seguran-
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c;a se faz presente em todas as decisóes - por exemplo 
nas negocla~Oes da Constituinte - que dizem respeito 
aos pavos indígenas e as causas populares. Amnésia 
histórica, imcompeténcia antropológica, cobic;a econó
mica e excesso de seguran~a sáo os condutores enfer- . 
ruj~dos que caracterizam o continuísmo da política in
digenista oficial. 

ExpressAo desta presenc;a militar despreparada, 
repressiva e hostil ao fndio, foram os "critérios san
güfneos de indianidade" do coronel Zanoni Hausen, 
diretor da Assessoria Geral de Estudos e Pesquisas 
(Agesp) . da Funai. Depois da "emancipac;áo políti
ca" pregada pelo ministro Rangel Reis, viria agora a 
" emancipa~áo biológica" do coronel Zanoni. O Cimi ,, 
denunciou a existéncia destes critérios, no Dia do In
dio, de 1982, e entregou a imprensa, alguns dias mais 
tarde, cópia de um documento no qual Zanoni Hansen 
exigia a aplicac;ao sigilosa destes critérios aos índios 
Xakriabá (MG).(so> Aterra dos Xakriabá, por sinal, es
tava · invadida pela fazenda da fábrica de cimento 
Cau~; ~ m~ma fábrica que fez transac;óes imobiliárias 
como coronel Nobre da Veiga, hoje, um dos tantos ex
presidentes da Funai. 

Os desacertos de administrac;áo, a ocupac;ao da se-
. de da Funai por 14 Xavante e a expulsáo dos coro
néis, ali presentes, no dia 23 de junho de 1983, pu
seram fim a gestao do coronel Paulo Leal.(su A "Nova 
República" , porém, o reaproveitou como assessor do 
Ministro do Interior para assuntos indígenas. Durante 
a sua presidéncia, a Funai perdeu a relativa autono
mia para a demarcac;áo das terras indfgenas. O Decre
to n. 88.118, de 23 de fevereiro de 1983, estabelece 
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que essa competéncia é partilhada com representantes 
dos Ministérios do Interior e Extraordinário para As
suntos Fundiários e outros órgáos federais e estaduais 
"julgados convenientes" . 

O sucessor do coromel Leal, o ex-superintenden
te do coronel Nobr~ da Veiga, Otávio Ferreira Lima, 
foi - depois de nove meses - derrubado da cadeira 
presidencial por causa da sua intransigéncia diante do 
pedido de demarcac;ao da terra dos Mentuktire (Txu
kahamáe), que vivem em área desmembrada do Par
que Indígena do Xingu. Durante a sua gestáo á assina
do o Decreto n. 88.985, de 10 de novembro de 1983, 
autorizando empresas estatais e particulares nacionais 
a pesquisar e explorar minérios estratégicos em áreas 
indígenas. A novt:i Constituic;áo, de- 1988;: confirma 
praticamente esse decreto, sem restrí'Ílgir-Se- a. "miné
rios estratégicos" , porém com a atenuante de subme
ter "o aproveitamento dos recursos hídricos, inclusive 
dos potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das 
riquezas minerais em terras indígenas" a "autorizac;áo 
do Congresso Nacional, ouviqas as comunidades afe
tadas". 

Até o final de marc;o de 1984, aproximadamente 
mil pedidos foram:apresentados a· Funai, solicitando.
concessáo para. garimpar em áreas indígenas. Para 
"disciplinar" conflitos previsíveis, envolvendo índios 
e náo-índios em questáo de terras, a Exposic;áo de Mo
tivos Interministerial n. 55, de 1 º de agosto de 1983, · 
estabelece a competéncia das Polícias Militares dos es
tados para intervir em tais casos. A combatividade 
crescente dos indios - comparável a do ciclo histórico 
da " cac;a ao fndio" , na primeira metade do século 19 
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- é seu último recurso, sua legítima defesa. Através da 
portaria n. 7 45, de 6 de julho de 1988 - já com a pre
vis!o de modlfica~Oes s!.•bstanciais na estrutura do ór
gáo indigenista oficial através da nova Constitui~áo - a 
Funai procura mais urna vez impor um controle abso-

. luto sobre a atividade missionária e a vida dos índios. 
Diante do sofrimento e desespero nas aldeias, o Poder 
Executivo responde com decretos, evasivas e repres
sao contra os índios e o afastamento dos 5eus aliados. 

O Cimi participou·, a partir de 1986, da Comissao 
de alto nfvel Igreja-Govemo, para buscar solu~Oes 
conjuntas frente aos graves problemas indígenas. Já 
depois da segunda reunlao .desta Co~issáo, em janei
ro de .198 7, que con to u: comJr~··Ministi'os de Estadb, 
ficou patente que a polftica indigenista do Governo es
tava com suas metas impreterivelmente definidas. O 
Cimi retirou-se, portante, deste "diálogo" . Continu
ou, porém, acompanhando delega~Oes indígenas nas 
suas gestOes junto aos diversos órgáos federais. 

e) Judlclário 

Desde suas primeiras reuniOes, em 1972, o Cimi 
pensava criar urna Assessoria jurídica·a· causa indíge
n, Sabe-se da história que as leis e o poder judiciário 
en'Í geral representam armas bastante relativas em de
f esa da causa indígena. Porém, a partir dos anos 80, o 
poder judiciário se tomou um· instrumento coadjuvan
te na defesa dos povos indígenas. O· habeas corpus; 
que Mário ·Juruna, da nac;áo Xavante, conquistou no 

·Tribunal Federal de Recursos (T.F.R.), em novembro 
de 1980, para ir a Holanda participar do Tribunal Rus-
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sel, mostrou urna progressiva independéncia dos po-
deres. ·. 

. . 
Em julho de 1982, o Cimi apresenta, no caso da 

· índia Kayabl Everon, notícia crime a Procuradoria Ge
ral da Justic;a do Distrito Federal. Depois de ter dado a 
luz trig~meos em Brasflia, Everon foi - sem ser con- · 
sultada e coma autorizac;áo da Funai - esterilizada. O . 
caso, que mais tarde foi arquivado, chamou a atenc;áo 
da opiniáo pública e da própria categoría dos médicos, 
cujo sindicato apoiou a posic;áo do Cimi. 

As próprias comunidades indígenas - os· primeiros 
foram os Xokleng (SC), em 1978 - comec;aram a pedir 
protec;áo ao Poder Judiciário, onde conseguiram vá
rias decisóes a seu favor. Os Guaranl do río Silveira 

~ , 
· em.Sáo Sebastiáo (SP), entraram, em 1982, coní urna 

Ac;áo de Manutenc;ao de Posse contra dois fazendei
ros, e os Kaingang do Toldo do Chimbangue (SC), 
propuseram, em 1982, Ac;ao de Reintegrac;áo de Posse 
e obtiveram a reintegrac;áo liminar da área. Sáo os ín
dios que, numa nova prática da sua autodeterminac;áo, 
estáo constituindo advogados para ingressar em juízo, 
em seu nome, já que 9 seu tutor legal, a Funai, tem 
mostrado pouco interesse e eficiéncia em recorrer ao 
judiciário. A l...ei 6.001 amparou esta atitude dos índios 
- agora já consagrada pela nova Constituic;áo -, quan
do disse no seu artigo 37 que " os grupos tribais ou · 
comunidades indfgenas sao partes legítimas para a de
fesa dos seus direitos em juízo" . 

Um dos casos mais arbitrários destes últimos tem
pos foi a questáo da transfer~ncia dos Patax6-Há-Há
Háe da sua terra, no sul da Bahía, na · época pré-elei
toral de setembro de 1982. A pedido dos índios, que 
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náo aceitaraní a transferéncia, a recém-criada Asses
soria Jurídica do Cimi, com seu advogado Paulo Ma
chado Guimaráes, apresentou um Mandado de Segu-

. ranc;a contra· q ·ato da transferéncia. Foi ganha a limi
nar. Embora sendo cassada cinco dias mais tarde. 

Em agosto de 1985, através de vários integrantes 
de sua diretoria, o Cimi entrou na Justic;a Federal de 
Brasília com urna "~ªº· Popular" contra a Petrobrás 
e a f l,lnai, re5ponsabilizando estes dois órgáos pelos 
danos causados ao patrimOnio indígena do vale do Ja
vari (AM), durante o 'i:>erfodo de pesquisa e explorac;áo 
de gás. Em janeiro de 1987, Sílvio Cavuscens e Mar- . 
lete de Oliveira,. inissionários leigos do Cimi, sáo ex
pulsos da área indígena "Vale do Javari" . 

A Assessoria Jurídica do Cími acompanhou, de 
urna maneira discreta,' a Procuradoria Geral da Repú
blica, que hoje conta com procuradores náo s6 sensí
veis ªº problema, mas dispostos a intervir cada vez 
mais nessa realidade, como mediadores da relac;áo en
tre os povos indígenas e o Estado, garantindo a parti
cipac;áo consultiva das entidades de apoio a causa in
dígena, como o Cimi. Essa intervenc;áo da Procurado:.. 
ria da República acontece através do acompanhamen
to e intervenc;Oes em processos judiciais que discutam 
matérias que repercutem na questáo indígena e através 
da fiscalizac;áo da atividade da Funai, na medida em 
que ela é fiscal das furidac;Oes instituídas pelo Poder 
Público Federal. 
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3. Estruturas, lnstltul~6es, estratiglas 

a) Modelo económico 

As instituic;óes eclesiásticas, indígenas/indigenistas 
e populares atuam no interior ou na margem de ma
croestruturas polfticas e econOmicas que resistem a re
formas e transformac;Oes em func;áo de classes ou gru
pos populares. Em 1964, o Estatuto da Terra foi criado 
como alternativa a Reforma Agrária, visando a ocupa-· 
c;áo e colonizac;áo da Amazonia. Em dezembro, no 
mesmo ano, um decreto presidencial de Castelo Bran
co anula a· tentativa do govemo Goulart de criar o mo
nopólio estatal sobre os minérios, e incentiva a explo
rac;áo do subsolo brasileiro por empresas privadas. O 
general Albuquerque Lima lanc;a oficialmente, em 
.1966, a polftlca de expansáo para a Amazonia com o 
~slogan: "integrar para náo entregar". A ditadura míli
·tar de 1964, que substituiu o espac;o estreito do popu
lismo, garantiu - através de medidas repressivas sobre 
a forc;a de trabalho (operários) e a produc;áo ideológi
ca (estudantes, partidos, lgreja) -; até há pouco tempo, 
o " modelo econOmico" . Este " modelo" se caracteriza 
pela intemacionalizac;áo do capital e do mercado. o 
Brasil, que dispóe de urna máo-de..:obra barata, é in
tegrado na margem do mercado capitalista internacio
nal como _fomecedor de matérias-primas_ (minérios, 
madeira) e produtos do campo. A modemizac;áo in
tema do País - a construc;áo de rodovias, f errovias, 
portes e hidrelétricas pelo prec;o de urna dívida externa 
crescente - é feita em func;áo da exportac;áo dos seus 

· produtos, e náo em func;áo do abastecimento do mer
cado interno. O Brasil fez a sua modernizac;áo sem ter 
feito antes a sua Reforma ~grária. O "modelo" im-
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plantado é, portanto, náo só autoritário, exportador e '
gerador de dívidas, mas também concentrador em re
la~áo ªº capital e as terras (incentivos fiscais para 
grandes projetos e o latifúndio; SUDAM!). Toda a 
questáo das terras indígenas, a matan~a dos líderes do 
povo, a expulsáo dos missionários, a migra~áo para a 
grande cidade e a marginaliza~áo das classes popu
lares em geral, hoje, independem da boa vontade de 
um outro político, porque encontram a sua explica~o 
no interior destas "estruturas de pecado" . 

Frente a esse "modelo" , a lgreja pós-vaticano, a 
lgreja de Medellín e Puebla, com sua o~áo preferen
cial pelos pobres e sua atua~áo específica junto aos 
povos indígenas, que deu sustenta~áo política ao Cimi, 
se inscreve num projeto popular, politicamente partici
pativo (Comunidades Eclesiais de Base) e economi
camente orientado para a partilha e a solidariedade 
(" Op~áo pelos pobres" e defesa do "bem comum" ) . 
A diferen}a radical dos projetos PC?líticos entre Estado 
e lgreja produziu urna separa~áo de fato entre ambos. 
Os articuladores da "Nova República" suscitaram nos 
meios populares esperan~as de reformas e transforma
~óes profundas que aproximariam o projeto governa
mental ao projeto popular. Depois de poucos meses, 
porém, o continuísmo da política . econOmica e social 
da " Nova Repúbli~a" e dos seus protagonistas ficou 
evidente: Na política indigenista, o continufsmo se 
mostrou através do aut<:>ritarismo, do esbulho e da 
náo-demarca~áo das terras· indígenas. A impunidade 
dos agressores as popula~óes indígenas continua co
mo sempre. 
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b) Projeto de "seguran~a & desenvolvimento" 

Um projeto que resume todos estes ingredientes do 
continufsmo é o projeto bélico-militar e desenvolvi
mentista Calha Norte. Por sugestáo da Secretaria Geral 
do Conselho de Seguran~a N.acional (CSN) - em con
seqü~ncia do novo texto constitucional, em 1988 
transformado em Secretaria de Assessoramento da De
fesa Nacional (SADEN) - um grupo de trabalho inter
ministerial elabora sigilosamente, em junho de 1985, 
um plano estratégico de ocupa~áo da faixa de frontel
ras ao norte das calhas do rio Solimóes e Amazonas. O 
projeto, que vai do Amazonas ao Amapá (6.500 km), 
atinge diretamente os cerca de. 50.000 fndios da re
giáo. Estes náo foram ouvldos e, no caso dos Yanoma
mi, sáo suspeitos de querer forjar um Estado Yanoma
mi, as custas do atual território brasileiro e venezuela-:
no. Segundo o general-de-brigada Rubens Bayma 
Denys, secretário-geral do CSN, o projeto se propóe a: 

- aumentar a presen~a :·militar na área (aeroportos, 
·casernas), ., .-

~ demarcar definitivamente as fronteiras, · . 
- redefinir a política indigenista (confinar os índios 

junto com lavradores em " colOnias agrícolas" ) , 
- construir estradas e hidrelétricas, 
- implantar projetos econOmicos e pólos de colo~iza~ 

~áo. 

O proje~o Calha Norte prev~ a náo-demarca~o 
das terras indígenas em faixa de fronteira, e, através da 
maci~a presen~a militar, a integra~áo rápida dos "sil
vícolas a comunidade nacional" . Como um dos alvos 
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da presenc;a militar era um suposto "Estado Yanoma
mi" , foram, numa a~o policialesca, em agosto de 
1987, retirados os mlsslonários da Missao CatrimAni 
(Km 145 da Perimetral Norte, RR), que atuavam junto 
ao povo Yanomami. Nos meses seguintes, a Funal sa
queou a Mtssao e a transformou em Posto Indígena 
CatrjrnAni. A geladeira, onde a enfermeira irmA Floren
c;a Aguida Lindey guardava os estoques de vacina e 
soro antioffdico, serviu depois _para congelar os ali
mentos das novas "tropas de ocupa~o" . Cada vez 
mais mineradoras e garimpeiros invadem a área. Um 
genocfdio em proporc;óes inéditas foi desencadeado 
no território yanomami. O entao presidente da Funai, 
Romero Jucá, já nao falava mais em nove mil Yano
mami, como o levantamento da ComissAo pela Criac;ao 
do Parque Yanomami (CCPY), mas em quatro mil pes
soaS.(82) 

Frente a projetos gigantescos articulados direta
mente ou indiretamente com a macroestrutura econO
mica mundial, frente a projetos como o Grande Cara
jás, o Polonoroeste, o Calha Norte, ou frente aos gru
pas. ix:x1erosos como o Paranapanema, a atua~o de 
1nsbtu1c;óes com urna proposta alternativa como o Ci
mi, parece, as vezes, quixotesca como a iuta de Davi 
contra Golias. As " instituic;óes davfdicas" , porém, ali
mentam a esperan~ que, através da sua contribui~o 
a crescente organizac;áo dos povos indígenas e a sua 
articulac;ao com os setores populares, estes consegul
rAo, um dia, virar a me5a e reverter o jogo das forc;as 
antipopulares. 
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e) CNBB, Missóes, lgre}a local 

O Cimi nasceu por sugestao da própria CNBB. 
Com esta manteve, nos seus primeiros cinco anos de 
funcionamento, urna vinculac;Ao mais informal que Ju
rídica. Visava-se assim ter um organismo bastante fle
xível e livre para as mudanc;as necessárias na pastoral 
indigenista. Mas as mudan~s da atuac;áo missionária, 
propostas pelo Cimi, nao agradaram a todos os setores 
da lgreja - estes, as vezes, amarrados por pesadas es
truturas materiais (prédios, terrenos, máquinas), alian
c;as políticas (verbas para estabelecimentos escolares) 
ou condutas patemalistas. Lago surgiram conflitos 
com algumas dioceses, prelazias e congregac;Oes reli
giosas, cujos bispos ou superiores discordaram formal 
e materialmente da atuac;áo do Cimi. Finalmente te
miam - as vezes, assustados pela inquietude dos ele
mentos jovens que, em nome do Cimi, bateram as suas 
portas - urna intromiss!o indevida na sua circunscric;Ao 
eclesiástica e compet~ncia pastoral. Materialmente ti
nham, as vezes, objetivos mais estritamente catequéti
cos ou até integracionistas, que náo divergiam muito 
da orienta~o qa polftica indigenista do Govemo. Até 
hoje, embora em escala bem menor, a atuac;ao do Cimi 
encontra, em algumas lgrejas locais, certas reservas. 
No fundo, estas reservas contra urna pastoral pro
fética e pró-fndio sao uma constante histórica. Cada 
século, as vezes, cada congregac;ao, produziu seu Bar
tolomé de Las Casas e seu Juan Ginés de Sepúlveda. 

A partir dos primeiros conflitos internos a Igreja, 
surgiu a proposta de anexar o Cimi a CNBB, com a 
expectativa de um setor mlnoritário de neutralizar a 
sua ac;áo. A Assembléia da CNBB de 1977, porém, 
abriu o camlnho para que o Cimi pudesse funcionar 
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como organismo anexo a Conferéncia dos Bispos, com 
Estatutos próprios e sem quebrar a sua caminhada. 
Estes Estatutos, que datam de 23 de novembro de 
~977, permitem ~o .Cimi urna estrutura participativa, 
hgada As bases m1ss1onárias. O presidente, vice-presi
dente e secretário do Cimi, por exemplo, s!o eleitos 
~r su~ Assemb.lé!a Nacional, composta por missioná
nos (le1gos e rehg1osos), bispos e superiores religiosos. 
Atualmente, o Cimi é estruturado em dez Regionais, 
que - por representarem as suas bases - representam a 
sua !orc;a. Os coordenadores regionais, junto com o 
p~es1d~nte, vice-presidente e secretário, compOem a 
d1retona do Cimi. Como organismo anexo a CNBB 0 
Cimi participa das reunióes mensais da ComiSsao 
Episcopal de Pastoral (CEP) e das-Assembléias anuais 
dos bispc>s. Esta vinculac;áo e participac;át> fortaleceu a 
causa indígena e a Cimi no interior da Igreja e frente a 
política indigenista oficial. · 

~tes da 19a. Assembléia Geral dos .. Bispos do 
Brasd ( 17 a 26-2-1981), houve um encentro de bispos 
q.ue tém ~omunidades indígenas nas suas respectivas 
c1rcunscnc;óes. Na ocasiáo, o Cimi expOs seu. trabalho 
aos bispos presentes. As conclusóes deste encentro fo
ram, com pequenas modificac;Oes, aprovadas pela 19a. 
Assembléia Geral, em cuja pauta houve também um 
tempo previsto para discutir "Problemas das Nac;Oes 
Indígenas e ~áo Evangelizadora da lgreja" . Na oca
siáo, o presidente do Cimi, D. José Gomes, bispo de 
Cha pecó (SC), expOs a Assembléia a situac;áo dramá
tica em que os povos indígenas se encontram e as res
postas da pastoral indigenista do Cimi. A partir de en
táo, um informe sobre a situac;ao dos povos indígenas 
consta de todas as Assembléias Gerais da CNBB. 
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Na 22a. Assembléia Geral, de 1984, obispo pre
lado de Altamira, D. Erwin Krautler, desde .1983 pre
sidente do Cimi, informou os bispos sobre a "situac;ao 
e angústia dos povos indígenas" , numa comunicac;!o 
que ioi integralmente incluída na Ata da Assembléia. O 
mesmo ocorreu na Assembléia Geral de 1985, onde D. 
Erwin apresentou o documento-sfntese " Os povos in
dígenas e a pastoral indigenista no atual momento his
tórico". 183> Os pronunciamentos anuais do presidente 
do Cimi, nas Assembléias da CNBB, documentam bem 
a realidade dos povos indígenas e o acompanhamento 
de urna pastoral integral da Igreja. Na Assembléia Ge
ral de 1988, os bispos aprovaram um documento "Em 
favor da causa indígena" , onde protestam contra a ar
bitrariedade de órgáos do Governo, que, recentemen
te, vém expulsando missionários das áreas indígenas" 
e repudiam "as calúnias contra a lgrej_~ Mi55ionária e 
o Conselho lndigenist~ ~~is:>ionário (Cimi), movidas 
por meios de r~:liunicac;áo e grupos interessados no 
solo e .;ubsolo das áreas indígenas" . Ao mesmo tempo 
esperam os bispos da Constituinte "a superac;áo de 
toda política integracionista que marginaliza e desin
tegra as comunidades indígenas" e propóem "a total 
revis!o do Projeto Calha Norte" . Por ocasiáo desta 
Assembléia Geral, o presidente do Cimi denunciou o 
"suposto acidente automobilístico" que sofreu na 
TransamazOnica. D. Erwin Krautler declarou aos bis
pos: "Devo-lhes confessar, pelos dados que hoje te
nho, que o acidente em que, no dia 16 de outubro de 
1987, as 14:10 h, morreu o padre xaveriano Salvatore 
Deiana e no qual mais outro padre, urna jovem máe e 
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eu ficamos gravemente feridos, foi realmente, ao que 
tudo indica, premeditado e bem planejado. "<84> 

A CNBB sempre levantou a sua voz quando os di
reitos dos pavos indfgenas ou da lgreja missionária fo
ram lesados. A29 de agosto de 1981, o Conselho Per
manente protestou, num comunicado sobre os "Direi
tos dos Povos lndfgenas e da lgreja" , contra a expul
sao dos missionários na Parafba, no Espírito Santo, no 
Ac¡e, Pará e Amapá; protestou contra a redu~ao das 
terras pataxó, xavante, tapirapé e tupinikin, e contra a 
nao-demarca~o das terras dos Yanomaml, Gorotlre, 
Potlguara e Apuriná. No mesmo Comunicado, o Con
selho Permanente afirma que " é a própria Igreja que 
define o conteúdo e que escolhe os ministros de sua 
ac;ao evangelizadora. A lgreja nao se recusa ao diálogo. 
comos órgáos competentes; rechac;a, porém, qualquer 
tentativa de converter sua missáo numa assessoria ou 
cobertura d_e urna política indigenista oficial" . (85) 

Em abril de 1982, a CNBB, por meio da CEP, re
pudiou energicamente os critérios sangüíneos de indi
anidade, elaborados pelo coronel Zanoni Hausen, e os 
qualificou de " racistas" . Em várias outras ocasiOes 

' particularmente na campanha difamatória do jornal O 
Estado de S. Paulo, o Cimi valeu-se do peso moral e 
institucional e dos canais de comunica~ao da CNBB. 
No conjunto das lgrejas locais constata-se urna sensi
biliza~ao crescente com a causa dos índios. Falta, as 
vezes, converter essa sensibilidade em medidas mais 
concretas, como a libera~ao de mais agentes para urna 
pastoral específica junto aos f ndios, maiores esforc;os 
de inculturac;ao pelo aprendizado da língua indígena e 
o envolvimento dos próprios índios nas discussOes e 
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decisOes pastorais. Mas o envolvimento dos indios já ~ 
um problema que o próprlo Cimi está enfrentando. A 
sua proposta libertadora sempre tro~ na articulac;6o 
de urna pastoral indigenista, quer dizer, de urna pas
toral ainda nao assumida pelos próprios indios. 

d) Entidades Indigenista~ e organlza~óes indígenas 

A Ju~ contra a falsa emancipa~ao, a partir de 
1977, fez surgir várias entidades em defesa da causa 
indígena, entre elas, a ~iac;6o de Apoio ao Indio 
(Ana{), com suas regionais, Grupos de Estudo, C.Omis
sóes Pró-lndlo e o Centro de Trabalho Indigenista. Re
presentantes das diversas categorlas profissiona~s, des
de advogados, clentistas sociais, estudantes, jomalls
tas, trabalhadores e outros, passaram a interessar-se 
pelas lutas dos povos indígenas. O Cimi procurou ca
minhar junto com todos os grupos que oferecem urna 
contribuic;6o efetiva a questao indígena. 

Na Semana do Indio de 1980, em Campo Grande· 
(MS), no 1 º Seminário de Estudos Indigenistas, pro
movido pela Universidade e o Estado do Mato Grosso 
do Sul, com a presenc;a de mais de 60 índios de oito 
povos diferentes, surgiu a idéia de criar urna "lrman
dade Indígena" . Esta velo a constituir-se, a 7 de junho 
do mesmo ano, também em Campo Grande, sc;>b a de
nominac;ao Uni!o das Nac;Oes Indígenas (UNI). As di
ficuldades para organizar e representar os 220 mil ín
dios, que habitam este País, sao imensas. De início, a 
política indigenista oficial procurou proibir, por arti
manhas Jurídicas, a organizac;áo dos indios. Depois 
tentou cooptar algumas lideranc;as da UNI. lsso criou 
desconfianc;a entre. os próprios índios e no meio das 
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entidades de apoio. As vezes pareceu difícil equacionar . 
as expectativas assistenciallstas de alguns lfderes lndf
genas - nem sempre llgados As Jutas dos seus respecti
vos povos - com a finalidade do Cimi. 

Urna das prioridades, que a VI Assembléia Nacio
nal do Cimi, em 1985, definiu, era "colocar-se a ser
vi~o das organiza~.Oes indfgenas, como a UNI, e aju
dando-as com sua 1nfra-estrutura, especialmente na in
forma~o, forma~áo e organiza~o; colaborar para o 
fortalec1mento das comunidades e do movimento lndf
gena em nfvel de áreas culturais e/ou geográficas" . c86> 

Nos últimos anos surgiram urna série de organiza~Oes 
indígenas regionais que representam urna esperan~ 
do movimento indígena. Nao s6 a for~a do Cimi tam
bém a dos indios está na sua organiza~áo region~I. 

Algumas destas organiza~Oes, que sobretudo sur
giram na Amazonia, como resposta ao saque acelerado 
das riquezas da .regiáo, sáo as seguintes: 

- Conselho Indígena do Território (agora Estado) de 
Roraima; · · · · 
- Federa~áo das Orga~iza~Oes I~dígenas do Rio Ne-
gro; · 
- Conselho Geral da Tribo Tikuna; 
- Organiza~áo Geral dos Professores Tikuna Bilín-
gües; · 
- Uniáo das Comunidades Indígenas do Rio Tiquié· 
- Uniáo das Comunidades Indfgenas do Distrito de 
Jauareté; 
- Sociedade das Comunidades Taracuá e Rio Uau
pés; 
- Organiza~áo dos Povos Indfgenas do Rio Envira 
fundada em 13 de novembro de 1988. A Assembléi~ 
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Nacional, de 1987, reafirma o compromisso coma or
ganiza~o dos (ndlos, definindo como prioridades " in

. cenüvar e apoiar as organiza~Oes autOnomas dos po
vos indfgenas, para que respondam aos interesses de 
· suas comunidades" . 

e) Alian~as 

A sobrevivéncia dos 220 mil índios junto a socie
dade brasileira, que representam apenas O, 16% da po
pula~áo desta sociedade, náo pode ser pensada inde
pendentemente das condi~Oes de vida do resto da po
pula~áo marginalizada que habita o território brasilei
ro. A alian~a que determina qualquer projeto de liber-

. ta~áo é a alian~a dos próprios oprimidos. O sofrimento 
causado pela explora~áo econOmlca, pela domina~áo 
política e pela marginaliza~áo sócio-cultural,, une os 
povos indfgenas aos lavradores e operários. E neces
sário que os fndios e os lavradores se juntem a6s o¡)e
rários que, por seu grau de explora~áo e organiz~~áo 
mais avan~do, sáo parceiros fundamentais de urna 
alian~a libertadora para a transforma~áo estrutural 
desta sociedade. A expulsáo dos lavradores da área 
indígena de Nonoai (RS), em 1978, foi urna necessi
dade conjuntural, sem caráter de "modelo" em nivel 
estrutural. 

, 
. No "Acre, o Cimi participou, na Semana do Indio, 

em 1980, de um "Comité de Diálogo" entre índios e 
posseiros para discutir o problema da invasáo de co-. 
lonos na área indfgena dos Apuriná, no Km 45· da 
BR-317. Do diálogo participaram líderes rurais;. como 
Wilson Pinheiro, presidente do Sindicato dos Tra~a
lhadores Rurais de Brasiléia (AC), líderes apuriná, re-
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presentantes,,do Cimi, da Pastoral da Terra e da Co
missáo Pró-lndio. O esfo~o comum conseguiu que 
náo houvesse mortes entre fndios e colonos armados. 
Poucos meses depois, a 21 de julho de 1980, Wilson 
Pinheiro foi - na sede do sindicato de Brasiléia - assas
sinado por jagunc;os dos fazendeiros, os únicos interes
sados nos conflitos entre f amintos e mortos de fome. O 
assassinato de Chico Mendes, Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Xapuri (AC), no dia 22 
de dezembro de 1988, mostrou mais urna vez, diante 
de urna opiniáo pública mundial assustada, que a 
questáo ecológica da AmazOnia é antes de tudo urna 
questáo social dos seus habitantes. Em 1987, Chico 

.· Mendes recebeu, junto com o índio Davi, do povo 
Yanomami, o Pr~mio Global 500, da ONU, pela defesa 
da Amazonia. O seringueiro e o índio sáo ecologistas 
práticos. Defendem as árvores das quais vivem. No ou
tro .lado desta guerra contra a nat\}_reza e o homem en
contram-se entrincheiradas as brigadas da moto-serra, 
as mineradoras e setores militares; valendo-se da UDR 
como testa de ferro político. 

Os delegados ·da VI Assembléla Nacional do Cimi~ 
de 1985, se comprometeram a " _ajudar os índios em 
suas articulac;Oes com as diversas ll;lfas de classes opri
midas do País, estabelecendo alianc;as, sobretudo, com 
o movimento dos sem-terra e com 9utras organizac;Oes 
e iniciativas dos trabalhadores" . <B7l "A vitória da cau
sa dos povos indígenas no Brasil e na Ameríndia está 
íntimamente ligada a vitória da causa dos oprimidos" , 
rezam as Conclusóes da VII Assembléia Geral do Cimi 
(n. 4), retomando o que já havia· sido definido na As-, 
sembléia de 1977: " E urna s6 a causa dos grupos opri-
midos, e por isso nos comprometemos a promover um 
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maior entrosamento entre a Pastoral Indigenista, a 
Pastoral da Terra e a Pastoral Operária" (n. 3) . A uni
dade dos oprimidos n!o uniformiza a luta global de 
libertac;!o, nem enfraquece as lutas especfficas dos po
vos indfgenas, como tampouco a diversidade étnica 
divide a libertac;!o dos marginalizados. 

Junto aos operários urbanos pouco se fez, no am
bito do Cimi, nestes anos, a náo ser urna ou outra con
tribuic;!o aos programas dos partidos qu_e repr?enta~ 
parte da classe operária. F~ra de man1f estac;oes epi
sódicas, a questáo indígena ainda está lon~e de ser 
assumida pela cidade, pelos operários e seus sindicatos 
ou pelos partidos em geial. lsso mostra a fragilidade e 
o relativo iSolamento da luta indígena. Neste sentido, o 
Primeiro Encentro dos Povos Indígenas do Xingu, de 
20 a 25 de fevereiro em Altamira (PA), foi um evento 
importante .. . Reuqiu em solidaried~de e protesto. com 
os índios, deséspét:ados com a construc;áo de hidrelé
tricás prejurliciais' :aos seus territórios ancestrais, urna 
platéia seleta ,nacional e internacional de art~stas, polí
ticos ecologistas e indigenistas que consegu1u chamar 
a at~·nc;áo internacional para o genocídio silencios~ 
dos povos indígenas no Brasil. O evento contou ate 
com gesto alentador da Cúria Romana, um telegrama 
do Papa ao presidente do Cimi, D. Erwin Krautler, Bis
po do Xingu, onde Joáo Paulo 11 diz acompanhar 
"com afeto a solidariedade" o encentro dos índios. 

As Assembléias de líderes indígenas - as primeiras 
ainda convocadas pelo Cimi - foram um primeiro e 
importante passo para a constituic;áo de alian~as étni
cas. O Cimi procurou, em nível regional, nacional e 
continental dar todo o apoio a estas alianc;as dos pró
prios fndio~, que historicamente, as vezes, eram até ini-
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migos entre si. Sujeitos desta alian~ sao os pavos in
dígenas que devem indicar rumo e ritmo da sua orga
nizac;áo. 

As lgrejas tém um potencial convocat6rio, que 
devem, como servic;o, aos oprimidos. Num continente 
em que nenhuma ideologia indianista e nenhum dis
curso indigenista conseguem aglutinar os pavos indí
genas, cresce a responsabilidade das lgrejas para com 
a articulac;áo política, náo só de índios, mas de todo o 
"povo messiAnico" . E se houver alguém que vé atrás 
deste " potencial convocatório" - atrás da presen~ 
eclesial nas aldeias, da forma~o de lideran~, da 
inspirac;áo ético-utópica do processo polrtico - a reivin
dicac;áo velada do poder espiritual e temporal pelos 
"padres" ou "pastores" e, por conseguinte, defende 
organizac;<?es ideologicamente "autOnomas" , certa
mente haveria de mostrar que suas-" organizac;óes au
tOnomas" náo só mudaram o seu tutor. Nenhuma 
ideologia que tem a forc;a de articular movimentos étni
cos e sociais é verdadeiramente autOnoma ou especí
fica. A alianc;a é o prec;o de qualquer proposta de li
berta~o global. O prec;o, porém, náo é a sujei~o ao 
conchavo com o inimigo da própria classe ou etnia. 
Mas se a alian~.a tem o seu "pre~o" , ela gera tam
bém" lucro" . A alianc;a é a convoca~áo de brac;os para 
a messe, que há de ser táo grande que ninguém sozi
nho poderá dar con ta dela. Ela abriga a chance de des
cobrir no respeito da alteridade e na irmandade da luta 
um horizonte mais amplo que no parentesco do san
gue. S6 nesta fraternidade ecumenicamente ampla 
brota a esperanc;a da libertac;áo; náo da libertac;ao co
mo privilégio de alguns, mas como convocac;áo de to
dos. 
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V 

PERSPECTIVAS: PELA 
AUTODETERf11NA~ÁO DA 

AMERINDIA 

MuITO SE CAMINHOU desde as prlmeiras declara
c;óes e atividades da lgreja missionária, que o Cimi co
mec;ou a congregar no inicio da década de 1970. Muito 
caminho resta ainda para ser percorrido nos anos que 
v~m. A participac;áo dos fndios na Pastoral Indigenista, 
a unidade de atuac;áo dos missionários, a progressiva 
inculturac;áo dos agentes e da mensagem evangélica, a 
articulac;áo da mística. missionária com a luta pelos 
"direitos indígenas" , a defesa das conquistas e a re
cuperac;áo das perdas, a questáo das alianc;as e da au
tonomia indígena, enfim, o conjunto da libertac;áo e 
transformac;áo da Ameríndia deveráo marcar as futu
ras pautas do Cimi. 

Para o Cimi será vital que haja, no futuro, nas As
sembléias, nos Conselhos, nas reunióes e no trabalho 
do dia-a-dia, urna participac;áo crescente e cada vez 
mais decisiva dos próprios índios. Já na Primeira As
sembléia Geral, de 1975, os representantes do Ciml se 
comprometeram com urna " participac;áo efetiva dos 
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índios em nossos encontros de Pastoral Indigenista" . 
O Cimi poderla, num primeiro tempo, camlnhar para 
urna soluc;áo intermediária e constituir-se como um 
Conselho misto, um Conselho Indigenista e Indígena 
ao mesmo tempo, ou como Conselho de Pastoral junto 
aos Pavos Indígenas, onde os missionários se torna
riam cada vez mais os assessores dos índios. A meta 
missionária, porém, vai mais longe, visando um Con
selho de Pastoral dos Pavos Indígenas. No fato de que 
os índios nas Assembléias do Cimi sáo apenas admiti
dos-eomo "assessores", sem voto, há algo de colonia-·· 
lismo subjacente, que reflete a situac;áo global de urna 
lgreja que náo conseguiu ainda enraizar-se nos pavos 
autóctones deste País. A bandeira da autodetermina
c;áo deve ser também hasteada dentro da própria Igre
ja. Joáo Paulo 11 assumiu essa bandeira quando disse 
aos índios do Canadá, a 18 de setembro de 1984: 
"Hoje quera proclamar a liberdade requerida para 
urna justa e eqüitativa medida de autodeterminac;áo na 
vossa vida de pavos indígenas" .1ss1 

A transic;áo do regime militar de 1964 para a " No
va República" frustrou muitas esperanc;as de índios e 
missionários pelo continuísmo estrutural e a degrada
c;áo humana da política indigenista do Estado brasilei
ro. A matanc;a e impunidade de crimes contra índios e 
missionários, a invasáo sistemática das suas terras, a 
intervenc;áo do Conselho de Seguranc;a Nacional ca
racterizam este continuísmo. Ainda encontramos "to
dos os erras e a má vontade da política indigenista dos 
últimos 20 anos" .(89J 

Ao articular alianc;as e lutar pela autodetermina
<;áo dos pavos indígenas, é importante que o próprio 
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Cimi náo perca a unidade da sua atuac;áo. Todas os 
seus membros náo sáo so~ente responsáveis por 
"sua" regiáo ou por "seus" índios, mas pelo conjunto 
da causa indígena. Lutas regionais sáo, ao mesmo tem
po, lutas de todos. A unidade de atuac;áo pressupóe a 
unidade ideológica. Essa unidade ideológica,. porém, 
náo deve levar o Cimi a ser um grupo seleto, restrito, 
de danos da verdade, cujo zelo de autenticidade con
duz a mecanismos sofisticados de patrulhamento ideo
lógico, como tampouco pode admitir um pluralismo 
arbitrário. A amplitude do consenso ideológico é ga
rantida pelos documentos do Vaticano 11, de Medellín 
e Puebla, pela Exortac;áo Apostólica Eva~gelii Nunti
andi e pelos documentos assumidos nas Assembléias 
do Cimi, pela própria dinAmica da causa indígena e 
pela o~áo de fé do missionário. A participac;áo cres
cente dos leigos na Pastoral Indigenista · ainda náo 
produziu urna" mística leiga", indispensável, ao longo 
do tempo, para firmar um consenso ideológico, que vai 
além da rejeic;áo da política indigenista oficial e dos 
padróes de vida da classe média. 

A especificidade náo separa a Pastoral Indigenista 
das outras pastarais. Deve-se, nos anos vindouros, re
forc;ar a inda mais as alianc;as · com todas as f orc;as 
dentro e fora da lgreja, no Brasil e nas Américas, que 
visam urna afirmac;áo cultural dos pavos indígenas e 
urna transformac;áo radical da sc;x:i~dade e do sistema 
que considera os pavos indígenas urna ameac;a a sua 

· seguranc;a, um fator de distúrbio para a sua paz e um 
atraso do seu progresso. Pelas condic;óes históricas pri
vilegiadas que favoreceram o surgimento da pastoral 
indigenista específica dentro da lgreja do Brasil e da 
CNBB, o Cimi tem urna grande responsabilidade mis-
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sionária com a reconstruc;ao de toda a Ameríndia, com 
a construc;áo de " urna história diferente" , a partir e · 
com os povos indígenas. -

Num encontro de 70 líderes de 30 povos indígenas 
com 11 bispos e 35 assessores, na sede .da CNBB, em 
Brasília, no dia 24 de maio de 1988, o presidente da 
CNBB, D. Luciano Mendes de Almeida, invocando es
sa n nova história" , respondeu ao clamor das_ lideran
c;as indígenas, também ém nome da pastoral ·indigenis
ta do Cimi: " Essa história é urna história muito triste 
( ... ). Agora, olhando para amanhá, gostaríamós de fa
zer um~ história diferent~, urna história de vida e com 
muito apoio. Queremos ser seus amigos e irmáos, fi
lhos do mesmo Deus. Todos queremos defender a vi
da. Já houve muita morte. Agora tem que haver vida". 
E urna jovem guarani, Enayé Maíra,. respondeu na 
mesma ocasiáo: . "Para reforc;ar, eu confirmo que - fa
lando com os senhores, que sáo muito católicos, e a 
gente acr?dita muito em Deus - eu creio que a gente vai 
conseguir vencer essa batalh~. " 190> 
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NOTAS 

l. " A Causa Indígena na Cmninhada e a Proposta do CIMI: 1972-

1989" atualiza o relatório, elaborado para a V Assembléia Nacional do 
Cimi (1983). Cf. Revista Eclesiástica Braslleira (REB), 44 (175): 501-
533; set. 1984. Ao longo ~tas páginas, o leitor verificará sempre o 

estilo " relatório" de alguém que atua, de urna ou outra maneira, no 
interior da instituic.¡áo que descreve, e que está convicto que a dupla 
solidariedade - a solidariedade indigenista e a eclesial - se possam com
plementar e reforc.¡ar. 

2. Cf. Joáo Paulo II, Solicitude Social, n. 20. 

3. Cf. os documentos sobre a Justi~ (n. 14), a Educac.¡áo (n. 3) e os 
Religiosos (n. 13 e). 

-

4. Os documentos fina.is dos encontros de Melgar, Caracas e lquitos, 
in: Departamento de Misiones del Celam, La pastoral en las misiones de 
America Latina, Bogotá, Indo-American Press Service, 1972 (Col. Igle
sia Nueva, 12). Cf. também Iglesia, Pueblos y Culturas, 2 ed., Quito, 1 
(1): 13-38 e 39-47; 1986. 

5. O Simpósio de Barbados foi auspiciado pelo " Programa de com

bate ao racismo" do Conselho Mundial das lgrejas. O documento fmal 
do Encontro Ecumenico de Assunc.¡áo e a Declaracsáo do Simpósio sobre 
a friccsáo interétnica na América do Sul (Barbados 1), in: Paulo SUE$ 
(org.), Em defesa dos povos indígenas ; documentos e leg~áo. Sáo 
Paulo, Lóyola, 1980, p. 27-30 e 19-26. 
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6. Cf. Primeiro Regimento Interno do Cimi. Boletim do Cimi, n. 1: 
5-7; set. 1972. 

, 
7. Cf. Genese do Estatuto do Indio, in: Paulo SUF.SS, Cálice e Cuia, 

cronkas de pastoral e política indigénista. petr6polis, Vozes, 1985, p. 
42-49. O texto da Lei 6.001 (Estatuto do Indio) in op. cit. nota 5, p. 
129-145. 

8. O " Relat6rio Figueiredo" , com 5.115 páginas em 20 volumes, 
foi diwlgado, em mzm;o de 1968,_ pelo general Albuquerque Urna (Min
ter), que logo mais fo¡ substituído pelo coronel Costa Cavalcanti, como 
Ministro do Interior. 

9. Cf. Bo/etim do Cimí, n. 20: 5-7; abriJ/maio 1975. 

10. O documento "Y .Juca-Pirama. O índio: aquele que deve mor

rer 11, in op. cit. nota 5, p. 31-59; aquí p. 52, 53, 58. 

11. Documento final do Encontro Ecumenico de Assun~áo, op. cit. 
nota 5, passim. 

12. Op. cit. nota 5. 

13. Os documento$ fmais da 1 a III Assembléia Geral do Cirni, in op. 
cit. nota 5, p.61-65, 83-88, 89-95; aqui 61. 

14. Comunicado Final (distinguir das Conclusóes náo publicadas) da 
V Assembléia Nacional. Porantím, 6 (55): 9; set. 1983. 

15. Conclusóes da VI Assembléia Nacional. Porantim, 8 (79): 8-9; 
set. 1985. Tb. ESTIJ.OOS DA CNBB (43), Os povos indígenas e a Nova 
república. sao Paulo, Paulinas, 1986, p. 107-116. 

16. Loe. cit. nota 14. 

17. Loe. cit. nota 15. 

18. As Conclusóes da VII Assembléia Geral do Cirni ainda náo fo
ram integralmente publicadas. Cf. Porantim, 10 (100): 14; julho/agosto 
1987. 

19. Cf. Opan (org.), Terceiro encontro nacional de educa~áo indí
gena, Cuiabá 1986. Este encontro foi realizado em Fátima de Sáo Lota
ren~o (Mn, de 16a22dejaneirode1986. 

20. Loe. cit. nota 13, p. 86 e 84. 
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21. Documento final do Primeiro Encontro ~nico Pan-Amaz6-
nico de Pastoral Indigenista do Cone Sul da A!Mrica_ Latina (20-25 de 4 
junho de 1977, Manaus), in op. cit. nota 5, p. 67-72. 

22. L 'Osserootore Romano, 29: 3, (21-7-1985). 

23. Loe. cit. nota 14. 

24 Documento Final. Linhas de ~áo da IV Assembléia NacioMl. 
Porantim, 4 (31): 11; agosto 1981. 

25. Op. cit. nota 5, p. 63. 

26. lbidem, p. 84. 

27. Loe. cit. nota 18. 

28. Op. cit. nota 5, p. 90. 

29. Loe. cit. nota 14. 

30. A Dedar~ Final desta Segunda Consulta e um Manifesto dos 
. Povos lndígenm, escrito na mesma ocasiáo, in: Paulo SUESS (org.), 
Queimada e semeadura; da conquista espiritual ao descobrimento de 
urna nova ev~. Petr6polis, Veza, 1988, p. 251-256. 

31. Op. cit. nota 5, p. 84 e 90. 

32. Documento final do primeiro Encontro Ecumini.co Pan-ama- . 
_zonico de Pastoral Indigenista do Cone Sul da América Latina, in op. cit. 
nota 5, p.97-99. 

33. Documento final do Segundo Encontro Ecurnenico Pan-ama
zoiüco de Pastoral Indigenista. Porantim, 3 (25): 15; dez. 1980. 

34. Cf. Organizar a esper~a. Porantim, 6 (5Z'53): 9-12; junho/-
julho 1983. . 

35. Cf. Porantim, 8 (90/91): 2 e 14-15; agosto/set. 1986. Ver os 
documentos desta consulta in: Aporte de los pueblos indígenas de Amé
rico Latina a la teologia cristiana, Quito, Ecl. Abya Yala, 1986. 

36. Cf. Porantim, 8 (76): 7-lO;jun. 1985. Porantim, 9 (94): 13; dez. 
1986. 

37. Op. cit. nota 30, p. 257-259. 

38. Loe. cit. nota 24. 
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39. Cf. A pos~áo da lgreja perante os que seguem outras religióes. 
Um documento do Secretariado para os Náo-Cristáos. L 'Osservatore 
Romano, >r.J (33) : 4-5, (12-8-1984). 

40. Op. cit. nota 5 , p. 62 e 63. 

41. lbidem, p. 89 e 90. 

42. Loe. cit. nota 24. 

43. Documento sobre o encontro de Santa T erezinha, in: Porantfm, 
7 (70): 13; dez. 1984. 

44. Cf. Antonio Carlos MOURA, Projeto Carajás, Porantim, 5 (43): 
8-10; set. 1982. Cf. tb. Porantim, 6 (52/53): 15-17; junho/julho 1983. 

45. Cf. a carta de Megaron, da akleia Kretire (5-9-1980), in: Poran
tlm, 3 (26): 4; janJfev. 1981, e Porantlm, 6 (63): 3-4; maio 1984. 

46. a. Eduardo HOORNAERT, A impc)rtancia das assembléias in
dígenas para os estudos brasilei~. Religfao e Soeiedade, n. 3: 177-188; 
out.1978. · 

47. Porantlm, 3 (21): 13, agosto 1980. Cf. Porantlm, 6 (58): 6; de.z. 
1983. 

48. Cf. ESTUDOS DA CNBB (43), Os povos, loe. cit. nota 15, p. 
122. 

49. Cf. Porantlm, 11 (108): 2, 8 e 9; maio 1988. 

50. lbidem, p. 4. 

51. Op. cit. nota 5, p. 50. 

52. Conselho lndigeniSta Missionário, Doaié " Semlnárlo Amazó. 

nia" , set. (nov.) 1986, mirneo: 

53. A Contn~ de Carlos Mesters para esta Consulta, " Consi

der~óes sobre a catequese dos J><?VOS indígenas" , in: Carlos MESTERS 
Paulo SUESS, Utopla Cativa; catequese indigenista e libe~ indí
gena. Petr6polis, Vozes, 1986 (Col. Teologia Ofganica, 15), p. 11-49. 

54. Cf. a contribu~áo do entáo secretário do Cimi para este encon
tro, in: Cá/fce, op. cit., nota 7, p. 50-90. 
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55. Os tex~ das cluas Semanas T eológk:as respectivamente in: 
Carlos BRANDAO et ali1, Incultur~ e 11~, Sio Paulo, Paulinas, 
1986 (2a. ed. 1988); e in: Queimada, op. cit. nota 30. 

56. Cf. a docume~6o do Segundo Encontro sobre Soúde lndf
gena. Boletim do Clml, 10 (74): 5-33; set 1981. Cf. tambmt os docu
mentos do Encontro de &udo sobre Medicina Indígena, realizado de 7 
a 11deabrilde1983 na akleia Rlkbaktsa (MTI, mimeo. 

57. Estes artigos foram editados em livro. Cf. Aiyon Oal1gna RO
DRIGUES, Lfragua. brasllelrat; para o conhecimento das línguas ind{. 
genas, Sio Paulo, l...oyola, 1986. 

58. Cf. Relat6rio da Assessoria juridica por ocasiáo da VH Asl!m
bléfa Nocional do Clml, 23 a 28 de junho de 1987, mimeo. 

. 59. Notfcfas - Boletim semanal da CNBB, 18 (48): 5-6, (26-11-
1987). Tb. in: L 'Oseervatore Romano, 19 (2): 7, (10-01-1988). Cf. tam
bém Atentado contra misslonários em Roraima. Notfcfas, 19 (22): 4, 
[02-06-1988). 

·:· - · 60. Erwin Krautler, os J>OYOS indígenas e a lgreja missionária neste 
crucial momento histórico. Comunicado Mensa/ da CNBB, 37 (420h_--
547-562, [30~1988). Tamhml Codemos do Ceas, n. 117, p. 48-58, ·-
setJout. 1988. · · 

61. Cf. Rodolfo Lunkenbein, missionário e mártir, in: Có/ia, op. cit. 
nota 7, p. 101-109. Ver também: Lunkenbein &embrado em funeral bo
roro. Porantlm, 8 (90/91): 13; agosto/seternbro 1986. 

62. Cf. Porantim, 8 (76): 5; jun. 1985. 

63. Cf .. Pol-antfm, 8 (79): 3; set. 1985. 

64. Cf. Porantfm, 9 (99): 5; jun. 1987. Ver tamhml: Enauenf-Nauf 
defendem'6reé ·com ritual de guerra, Porantfm, 8 (90/91): 9, agosto/set. 
1986. Para a hist6ria do contato: Titomm: de Aquino LISBOA, Os 
Enaueni-Naui . .Primeiros contatos. Sio Paulo, l..oyola, 1985 (Col. Mis-
sáo Aberta, 9): . 

65 .. Cf. ~~antlm, 7 (69).: 6; nov. 1984. 
.. 

66. Decla~áo. final da Segunda Conferfncia das ~óes 
Náo-govemamentais sobre os Povos lnd{genas e a Terra, in: Boletlm do 
Cimi, 10 (74): 34-36; set. 1981. 

67. Recenternente o Cimi-Maranháo ~ou o livro Pooos Indígena, 
no Maranháo. Exemplo de resist4ncia. Sio Luís, 1988. O Centro de In-
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fo~áo da Diocese de Roreima edita como Boletim n . 13: F. Undey, 
G. Damioli, J . Saffirio, O crepúsculo do pooo Yanomamf. Sobrevivindo 
ou genoddio? Hi.stória e Cultura dos índios Yonomamf da hacia dorio 
Catrim&ni. Boa Vista, 1988. Vários Regionais do Orni editam o seu bo-

letim regioMI: Norte 1. (" Trocano" ), RondOnia (" Panewa" ), Cuni Su1 
( " Luta Indígena" ) . 

68. Cf. Porantfm, 8 (90/91): 10-11; agosto/set. 1986. Tb. Porantlm, 
9 (99): 12 ; jun. 1987. Os promotores da Campanha Javari editaram um 

cademo especial " Povos indígenas do Vale do Javari" , Manaus/Bra
síl.ia 1986. 

69. Cf. Porantim, 10 (102): 14-15; out. 1987. Cf. A.política indige
nista da " Nova República" . ESTIJDOS DA CNBB (43), Os pouoa, loe. 
cit. nota 15, p. 37-39. Também Folha de S. Paulo, p. A-11 , 3 de agosto 
de 1988. · 

70. Cf. Porantfm, 9 (97): 6; abril 1987. . , 
71. Erwin KRAUTI.ER, A causa indígena as vésperas da Assembléia 

NacioMI Constituinte: desaf105 e perspectivas pastorais. ESTIJDOS DA 
CNBB (43), Os povos, loe. cit. nota 15, p. 87-103; aqui 95 e 96. 

72. DOCUMENTOS DA CNBB (36), Por uma nova orden consti
tucional; declar~ pastoral, Sáo Paulo, Paulin.M, 1986, n. 81-83. · 

73. Cf. Porantim, 8 (92) : 7; out. 1986. 

74. As duas Ernendos Populares em defesa dos índios, ver: Encarte 
de Tempo e Presen~ 223: 6-7; set. 1987. 

75. Cf. Porantlm, 10 (101): 2-12; set. 1987. Ver também: Retrato do 
Brasil, 30: 8; 20 a 26 de agosto de 1987, e 32: 7-10; 3 a 9 de set. de 
1987. 

76. Cf. Comissáo parlamentar de inquérito apura oc~óes contra 
o Cimi. Comunk:odoMensol da CNBB, 36 (414): 12_42-1244; set. 1987; 
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1987. Ver também: CNBB-CIMI, A uerdadelra conspir~ contra os 
povos lndfgenas, a lgreja e o Brasil. 2a. ed. Brasdia, 1987. 

77. Cf. Noticias - Boletim Semanal da CNBB, 18 (46) : 2, (12-11-
1987). . 

78. Cf. David Hml STAUFFER, The orlgln and establishment of Bra
zll 's lndlan Se-vice, 1889-1910. Austin, university of Texas, 1955. Cf. 
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