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*rerritórios em Confronto de Elizabeth 
f Coelho nos brinda com urn cuidadoso 

e competente trabalho sobre a dinfunica da 
disputa pela terra entre grupos cultural
mente diferentes. Esta disputa traza tona 
dois principais personagens de urn com
plexo jogo político: os índios Tenetehara/ 
Guajajara e os moradores (trabalhadores 
rurais) de um povoado do estado do Ma
ranhao. Neste cenário de disputa sao de
lineadas diferentes práticas sociais entre 
ator~s principais e coadjuvantes, numa im
bricada rede social, carregada de simbolis
mo e de diferentes significa<;6es sociais. A 
autora nos faz voltar no tempo para po
dermos compreender a constru<;ao confli
tuosa de urna 11 ordem da legalidade e do 
reconhecimento de alteridade". Nesta 
constru<;ao aparecem em cena, com urna 
riqueza de detalhes iconográficos, diferen
tes e diversos "elementos que se encontram 
nos intersticios do contato interético". Essa 
riqueza de detalhes é fruto de um acurado 
trabalho de acompanhamento desta dispu
ta por cerca de dezoito anos (1979 a 1997). 
Na tessitura do conflito entre índios e bran
cos sao construídas as várias etapas da dis
puta pela terra mediadas por diferentes 
interlocutores políticos. Os argumento no 
interior do "jogo de competencias" ga
nham destaque. Sao argumentos "jurídi
cos, morais, económicos, simbólicos e ét
nicos". Neste confronto evidenciam-se as 
diferentes concep<;6es de terra: 11 terra de 
trabalho, terra de moradia, terra de pro
duzir riquezas, terra de evangeliza<;ao e 
território nacional". O livro nos conduz, 
por urn labirinto composto por urna com
plexa rede de ai;6es sociais, a urna reflexao 
instigante e urn compromisso de respeito 
a diversidade étnica e cultural. 
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11 A terra, porém, é demasiado vasta, e a 
humanidade é constituída por urna abun
dancia demasiado grande de tribos e de 
Estados heterogeneos. Até hoje, todas as 
tentativas de um povo para alcan<;ar a se
guran<;a absoluta através da hegemonia 
sobre todos os possíveis rivais acabaram 
por fracassar devido ao fato de, para além 
de cada fronteira alcan<;ada por um Esta
do hegemónico -gra<;as a derrota de cada 
um dos adversários que, eventualmente, 
poderla pór em perigo a sua própria segu
ran<;a - aparecerem sempre novos grupos 
humanos, até entao ainda nao derrotados, 
que, por isso, representam para o povo con
quistador urna possível amea<;a as suas 
fronteiras e, assim, a sua seguran<;a." 

NORBERT EL IAS 
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NOTA DA AUTORA 

A grafía dos nomes dos povos e de suas linguas utilizada nesse 
livro obedece a urna conven<;ao promovida em 1953 pela Associa
c;ao Brasileira de Antropología, cujos pontos principais sao: os no
mes de povos e linguas indígenas serao empregados como pala
vras invariáveis, sem flexao de genero nem número; para os sons 
oclusivos serao usadas letras p, b, t, d, k, g, isto é, nao se usarao as 
letras ce q em lugar de k, ao passo que g será usado em lugar de gu; 
para os sons fricativos serao usadas as letras f, v, s, z, x, j; para as 
semiconsoantes serao usadas as letras y e w. Essa conven<;ao nao 
pretendeu desrespeitar a ortografía portuguesa mas regular e eli
minar as ambigüidades e confusoes no uso técnico desses nomes. 
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INTRODU<;AO 

O B R As 1 L é um país multicultural. Esta é urna afirma<;ao 
que nao se ousa contestar. A um só tempo, esta afirmac;ao 

evidencia a diversidade que constitui o Brasil, e expressa, numa 
mesma designa<;ao, diferentes formas de pluralismo cultural. 

A f ormac;ao do Estado brasileiro ocorreu num processo de con
quista e colonizac;ao de sociedades que exerciam o autogovemo. 
Esse mesmo processo incorporou contingentes de indivíduos e fa
mílias que aportaram no Brasil, de forma espontanea e também 
compulsória, em levas migratórias. Essas diferentes maneiras de 
11 incorporac;ao" influenciam sobremaneira a configurac;ao desses 
grupos minoritários e o tipo de contato que estabelecem coma so
ciedade majoritária, no caso, a brasileira. 

A diversidade cultural oriunda das sociedades chamadas indí
genas, por exemplo, insinua-se de forma mareante na constru<;ao 
da identidade nacional brasileira, desestabilizando a representa
c;ao do Brasil como um Estado nacional, monolíngüe. 

Pretendo enfocar essa questao, observando a dinamica das rela
c;oes entre índios e brancos no Brasil, por meio de urna situa<;ao de 
disputa pela posse da terra. Minha análise parte do pressuposto de 
que tais relac;óes sao marcadas por conflitos, e fac;o uso das situac;oes 
conflituosas para pensar as relac;óes entre os atores da disputa.1 

1 A questao da disputa pela terra entre índios e brancos se inscreve, de 
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A medida que se foram construindo as relac;oes entre índios e 
brancos2 no Brasil, esse país desenhava seu perfil relativo as formas 
de acesso aterra. Um bem de início amplamente disponível, distri
buído na forma de capitanias hereditárias e sesmarias, foi configu
rando-se como um bem cujo acesso necessitava ser regulamentado. 
Os índios que aquí viviam, senhores soberanos da terra até a chega
da dos colonizadores, passaram a disputar com estes o controle so
bre ela. 

Havia no Brasil Colonia a concepc;ao de terra livre que estava 
submetida a precedencia dos direitos do rei, que tinha a posse emi
nente de todas as terras. O direito brasileiro concebia a posse no 
interior da propriedade e ambas conviviam pacificamente. Como 
situou Martins (1993:67), o direito de usar e o direito de ter eram 
separados e combinados. 

A Lei de Terras de 1850 redefiniu o acesso a terra, restringindo-o 
a quem tinha poder aquisitivo para adquiri-la mediante compra. 
Posse e domínio passaram a estar, necessariamente, juntos. Índios e 
trabalhadores rurais ficaram a margem do processo que acabou por 
caracterizar o Brasil como um país de latifúndios. 

A relac;ao do Estado brasileiro com as populac;oes indígenas foi 
delineando-se combase em urna lógica ambígua, que se expressa 
nos vários conflitos de reconhecimentos relacionados a questao da 
alteridade. Esses conflitos estao presentes em todas as ordens, nas 
representac;oes, na legislac;ao, nas políticas e na sua execuc;ao. 

A legislac;ao colonial portuguesa, por exemplo, reconhecia o di-

forma peculiar, na questao agrária brasileira. É urna inser<;ao tangen
cial, pois o Estado brasileiro trata essa problemática como questao in
dígena. 

2 As categorias fndioe brancosao aqui utilizadas no seu sentido genérico, 
tal como presentes na literatura antropológica (cf. Cardoso de Olivei
ra, 1972; Santos, 1975; Martins, 1997) e no discurso dos índios e nao in
dios de n1odo geral. Ribeiro utilizou com mais freqüencia as categorias 
índios e civilizados. Prefiro evitar o termo a·vilizado para nao entrar em 
rnaiores discussoes sobre o caráter evolucionista que a expressao car
rega. Por outro lado, tenh~ consciencia da dificuldade de operar corn 
categorías tao genéricas. A medida que for situando os atores da dis
puta pela terra essas categorías serao desnaturalizadas e reconstruídas 
corn base nas situa<;oes concretas. 
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reito originário do índio aterra e a soberania desses povos. No en
tanto, esse reconhecimento era relativo as terras que já haviam sido 
alocadas, pelo govemo colonial, para as populac;5es indígenas e nao 
as terras originalmente por eles habitadas. 

Muito embora, no plano legal, o direito aterra fosse reconhecido 
aos índios, sabe-se que, na prática, essas leis eram burladas, tanto 
pelos "descimentos" dos índios para as missoes, como pelas /1 guer
ras justas" e pela própria escravidao indígena.3 

Após a independencia do Brasil, o discurso legal de soberania 
dos índios com relac;ao a terra foi substituído pelo discurso da im
portancia da /1 civilizac;ao /1 dos índios, que deveriam ser prepara
dos para servir como mao-de-obra na construc;ao do novo país. 

Mesmo as nac;oes indígenas que possuíam sesmarias, <loadas por 
el-rei, que deveriam ter sido registradas após a promulgac;ao da Lei 
de Terras, nao o foram, em sua maioria. Os índios passaram da con
dic;ao de proprietários a condi<;ao de posseiros e da condic;ao de 
nac;oes a de índios genéricos.4 Esse deslocamento implicava dife
rentes formas de reconhecimento. 

A construc;ao do Estado brasileiro tem sido marcada pela situa
c;ao "incómoda" de lidar coma alteridade. O dilema do que fazer 
com as nac;oes indígenas instaurou-se desde o Império e permane
ce até hoje, a despeito das várias formas jurídicas e administrativas 
que já foram sugeridas como soluc;ao para a questao. 

Há cerca de duas décadas acompanho os conflitos que envol
vem índios e brancos, no Maranhao. Em 1981, realizei um primeiro 
levantamento de informac;oes, mapeando as várias terras indíge
nas existentes no estado e situando as populac;oes que nelas habita
vam, realc;ando suas especificidades no plano lingüístico e cultural. 
Nesse mesmo trabalho apresento breve histórico das diferentes for-

3 Os descimentos eram o recrutamento de índios nas matas para serem 
aldeados nas rniss5es religiosas. As guerras justas eram as declaradas 
por el-rei contra as "na~oes gentias" que resistiam ao processo de colo
niza\ao. 

4 Utilizo a expressao Indios genéricos para enfatizar a inten<;ao do Estado 
de negar as diferen<;as étnicas entre os vários povos indígenas e nao no 
sentido dado por Ribeiro (1979:422) de povos que quase nada conser
varn de seu patrimonio cultural original. 
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... mas de relac;ao desses povos com a sociedade nacional envolvente 
e delineio a situac;ao jurídico-legal de suas terras (Coelho, 1987). 

Nos anos de 1985/86, realizei urna investigac;ao sobre as rela
c;óes entre índios e brancos, no Maranhao, durante o período impe
rial (Coelho, 1990) que tomou como base empírica os princípios e 
ac;oes da política indigenista oficial. Meu olhar esta va cürigido para 
o caráter conflitivo que permeava as relac;oes entre índios e bran
cos, nu1na inspirac;ao buscada nas posic;oes de etnossociólogos fran
ceses, tais como Balandier e sua noc;ao de "situa<;ao colonial" ,5 in
cluindo também a percepc;ao do /1 colonialismo interno", tal como 
pasto por Cardoso de Oliveira (1978). Esse resgate do passado se 
fez importante para fornecer elementos a compreensao dessas rela
c;oes nos dias atuais, sobretudo levando em considerac;ao que, em 
diferentes momentos históricos, a disputa pela terra destacava-se 
como eixo privilegiado dos conflitos que emergiam nessas relac;oes. 

Durante os anos de 1993e1994 desenvolví um projeto de ma
peamento e identificac;ao das situac;oes de cüsputa pela terra que 
envolviam índios e nao índios no Maranhao. O ponto de partida 
dessa empreitada foi também a perspectiva de " situac;ao colonial". 
Ao longo da investigac;ao surgiram algumas questoes, oriundas do 
próprio contato com os dados e de novas inspira<;oes teóricas. A 
experiencia de campo sugeriu a introduc;ao de novos elementos no 
direcionamento teórico. Surgia a necessidade de relativizar arela
c;ao de donúnio x sujeic;ao proposta pela noc;ao de /1 situac;ao colo
nial". O eixo da investigac;ao sofreu deslocamento .da enfase nos 
aspectos estruturais para os aspectos mais dinamicos e internos 
dessa relac;ao. 

O estado do Maranhao possui significativa presenc;a indígena, 
sobretudo se consideramos tanto os dados populacionais desses 
povos, quanto a diversidade que os caracteriza. Sao cerca de 17.000 
índios, que constituem sete nac;óes indígenas: Os Tenetehara (Gua
jajara), os Awá (Guajá), os Ka' apor (Urubu), os Krikatí, os Pukobie 
(Gaviao) e os Ramkokamekra e Apaniekra (canela), além de um 

5 Situac;ao colonial é "urna situac;ao que nasce da conquista e se desen-
volve a partir do relacionamento de duas entidades sociais por meio • 
da qual se enfrentam duas civilizac;oes (Balandier, 1976:150). 
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g1upo de remanescentes de urna nac;ao que falava urna língua filia
da a família lingüística Timbira6 (ver Anexo 1 ). 

A populac;ao de cada um desses grupos varia, e o povo Tenete
hara / Guajajara possui o maior contingente populacional, com cer
ca de 13.000 índios. Os Tenetehara/ Guajajara sao também o povo 
que possui o território mais fragmentado, distribuído em diferen
tes regioes do estado. 

Os povos que vivem atualmente no Maranhao ocupam dezes
seis terras indígenas, e apenas a terra Awá, apesar de delimitada, 
ainda nao foi demarcada. A terra Krikatí foi recentemente demar
cada (1997), mas nao teve a demarcac;ao homologada. 

O fa to de urna terra indígena nao ser demarcada favorece a en
trada de pessoas estranhas ao grupo indígena, o que acaba por ge
rar especulac;oes e conflitos. Entretanto, a demarcac;ao da terra nao 
constituí, por si mesma, garantía suficiente de resguardo da área 
com relac;ao as invasoes.7 

Há um dado histórico, do processo de depopulac;ao dos índios 
no Maranhao, que ilustra a problemática das relac;oes interétnicas 
no estado, assim como em todo o país. Em 1612, quando os coloni
zadores franceses aportaram na ilha de Sao Luís, a populac;ao indí
gena em todo o estado foi estimada em cerca de 200.000 índios, e 
12.000 apenas na ilha de Sao Luís (Gomes, 1977) (ver Anexo 2). Atu
almente, os povos indígenas que vivem no Maranhao nao somam 
sequer 20.000 pessoas. No entanto, esse processo de depopulac;ao 
está se revertendo e tem sido observado progressivo crescimento 
da popula<;ao indígena. Gomes (1999) estima que, no ano 2030, so
mente a populac;ao Tenetehara/Guajajara atinja cerca de 20.000 
pessoas. 

6 Todos os povos indígenas que vivem no Maranhao utilizam suas lín
guas maternas, sendo o portugues a segunda língu a, sobre a qual 
possuem pouco domínio. Os Tenetehara, os Awá e os Ka' a por falam 
línguas classificadas no tronco tupi. Os Pukobie, os Krikatí, os Ramko
kamekra e os Apaniek.ra falam línguas classificadas no tronco je. 

7 As principais invasoes de terras indígenas no Maranhao ocorreram 
nas terras que nao estavam demarcadas. No entanto, a terra Cana Bra
va, apesar de demarcada, foi invadida, assim como a terraAlto Turia~u, 
que é demarcada e sofre continuas invasoes. 
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" 
Quadro 1. POVOS INDÍGENAS QUE HABITAfyí O ESTADO DO MARANHÁ08 O avan<;o das frentes de expansa(Í no campo, ocupando áreas que 
Terra i~dígena Dimensao/ha Localiza~ao Povo Popula~ao eram habitadas por diferentes popula<;oes indígenas, acabou por 
Al to Turia~u 530.525 Carutapera, Ka'apor 534 gerar confronto entre as popula<;oes indígenas e os segmentos da 

Mon~ao, Candi- Awá/Guajá 33 
do Mendes, sociedade brasileira, confronto esse que tem assumido as mais di-
Turia~u ferentes características. As frentes, ainda que tenham o mesmo ca-

Caru 172.667 Bom Jardim Tenetehara/ 136 ráter económico, seja pastoril, seja extrativista, seja agrícola, cons-Guajajara 
e Awá/Guajá 154 troem rela<;oes diferenciadas, dependendo do grupo indígena com 

Araribóia 413.200 A1narante 1enetehara/ 4.174 o qual entram em contato e de urna série de outros fatores tais como: 
Ara1ne, Bo1n Guajajara o valor que a terra assume na regiao, a situa<;ao geográfica da área Jesus da Selva, eAwá 
Buriticupu e em face dos contatos com os centros de mercado e o grau de incor-
Santa Luzia pora<;ao da mao-de-obra indígena nas atividades desenvolvidas. O 

Krikati 146.000 Montes Altos Krikatí e 530 que há de comum nas várias situa<;oes sao as disputas pela terra, Tenetehara/ 
Guajajara n1uitas vezes conflituosas, presentes nas rela<;oes interétnicas. Como ----

situou Martins (1997:149) a história contemporánea da fronteira no Governador 41.644 A1narante Pukobie/ 655 
Gavia o Brasil é a história das lutas étnicas e sociais. O que há de sociologi-Tenetehara/ 
Guajajara camente mais relevante para caracterizar e definir a fronteira no 

Rio Pin.daré 15.003 B01n Jardim Tenetehara/ 556 Brasil é a situa<;ao de conflito social, sendo a fronteira, ao mesmo 
Guajajara tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro: o lugar 

Bacurizinho 82.432 Grajaú Tenetehara/ 1.976 
da alteridade. Guajajara 

Cana Brava/Guajajara 137.329 Barra do Corda Tenetehara/ 4.022 O interesse em realizar urna análise mais detalhada da dinámica 
Itaipava do Gra- Guajajara da disputa pela terra entre índios e brancos levou-me a sele<;ao de 
jaú/Jenipapo um dos casos arrolados na investiga<;ao de 1993. Esse recorte empí-dos Vieiras 

Rodeador 2.319 Barra do Corda Tenetehara/ 3 rico pretendeu focalizar a investiga<;ao em um caso que considero 
Guajajara paradigmático. Dentre as demais disputas mapeadas, esta é a úni-

Kanela-Buriti Velho 125.212 Fernando Fakao Ramkokame- 1.260 ca que envolve urna terra indígena demarcada administrativamen-
kra/Canela 

te. Por outro lado, os atores da disputa nao configuram a dicotomia 
Porquinhos-Aldeia 79.520 Fernando Falca.o Apaniekra/ 559 

clássica entre dominantes e dominados. Diferentemente da maio-Chinela Canela -----
ria das situa<;5es de !u ta pela terra que ocorrem entre índios ou pos-Urucu-Juruá 12.697 Grajaú Tenetehara/ 416 

Guajajara seiros de u m lado, e fazendeiros e empresas agroindustriais, do 
Geralda Toco Preto 10.506 Itaipava do Timbira 110 outro, a disputa aquí analisada ocorre entre índios e posseiros. Grajaú/ Arame -- -- A disputa selecionada envolve, de um lado, índios Tenetehara/ Lagoa Comprida 13.190 Grajaú Tenetehara/ 470 

Guajajara Guajajara e, de outro, os moradores dos povoados Sao Pedro dos 
AwáGurupi 118.000 Carutapera, Awá/Guajá 198 

Bom Jardim, 
Zé Doca 9 A n0<;ao de frente de expansao é utilizada aqui com base no olhar an-- ----· 

Morro Branco 498 Grajaú Tenetehara/ 136 tropológico (Ribeiro, 1957; Cardoso de Oliveira, 1974; Velho, 1972) que Guajajara 
expressa a concep<;ao de ocupa<;ao do espa<;o tomando como referen-

8 Dados obtidos na Funda<;ao Nacional do lndio-Funai, em 1998. 
cia as popula<;oes indígenas ou mesti<;as. 
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.. Cacetes, Alto Alegre e Centro do Meio (também denominado Cen
tro do Filipe Preto ), que lutam pela posse de parte da área demarca
da como terra indígena Cana Brava/Guajajara. Esta área está loca
lizada nos municípios de Jenipapo dos Vieiras, Barra do Corda e 
Grajaú, na :tvlicrorregiao do Alto Mearim e Grajaó (ver Anexo 3). 

Os Tenetehara/ Guajajara sao remanescentes dos tupis-guaranís. 
Tem cerca de quatrocentos anos de contato coma sociedade nacio
nal envolvente. Os moradores dos povoados sao pequenos lavra
dores e comerciantes. 

O povoado Alto Alegre foi formado de urna missao de capuchi-
nhos lombardos que no fim do século XIX se fixaram no Maranha.o 
com objetivo de realizar a catequese comos índios. Os povoados de 
Sao Pedro dos Cacetes e Centro do Meio formaram-se, basicamen
te, por migra<;oes nordestinas descritas por Correia de Andrade 
(1973), e também por colonos oriundos do Alto Alegre (Anexo 4). 

O final da década de 70, do século XX, foi marcado por urna fase 
crítica nessa disputa. Agu<;aram-se os conflitos entre índios e bran
cos. Nessa ocasiao, a Funda<;ao Nacional do Índio - Funai reco
nheceu a necessidade de intervir, procedendo a retirada dos cha
mados invasores que habitavam Alto Alegre e Centro do Meio. O 
povoado Sao Pedro dos Cacetes permaneceu no lugar e esse fato 
continuou a gerar continuos conflitos, que parecem ter atingido o 
clímax no início dos anos 90. 

Dois acontecimentos recentes foram responsáveis diretos pelo 
acirramento dessa disputa, que é secular. Um foi a última demarca
c;ao da terra indígena, em 1977, ato que reafirmou a legalidade da 
posse dos Guajajara com rela<;ao a área; o outro foi a proposta de 
elevac;ao do povoado de Sao Pedro dos Cacetes a categoría de mu
nicipio, constante do artigo 48 do Ato das Disposic;oes Transitórias 
da Constitui<;ao estadual de 1989. 

A retirada do povoado do Alto Alegre ocorreu em 1981. A de Sao 
Pedro dos Cacetes, que deveria ter ocorrido também em 1981, só 
foi efetivada no ano de 1996. Foram portanto cerca de 26 anos de 
disputa pela posse da terra, disputa essa marcada pela ac;ao de gru
pos culturalmente diferenciados, que assumiu diferentes contornos 
ao longo do tempo. Foi essa disputa que elegi como objeto empírico 
para pensar as relac;oes entre índios e brancos na regiao. 
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Essa situa<;ao de luta pela terra, como outras que envolvem ín
dios e brancos, constrói-se combase em conflitos que sao da ordem 
da legalidade e do reconhecimento da alteridade, aquí configurada 
na diversidade étnica. 

A CO NSTRU<;Ao DO OBJETO 

A situa<;ao selecionada para investigac;ao sugere algumas re
flexoes. Em primeiro lugar, faz-se necessário entender melhor a 
própria relac;ao, aquí denominada sociedade indígena versus socie
dade nacional. Até que ponto e em que sentido as sociedades in
dígenas sao algo que está ufora" da sociedade nacional? 

Urna forma de analisar a questao é partir do discurso jurídico 
ocidental, sobre a determinac;ao da cidadania, que reconhece dois 
critérios: o jus so/is e o jus sanguinis. Pelo primeiro, a determinac;ao 
da cidadania se faz pelo lugar de nascimento, isto é, considera-se 
cidadao nacional todo aquele que nasce em território nacional. Pelo 
segundo, determina-se a cidadania pela cidadania dos país, sendo 
cidadao nacional aquele cujo pai, mae, ou ambos sejam naturais do 
território nacional. 

O texto constitucional brasileiro adota o jus so/is. Isso implica 
que o índio, pelo simples fato de ter nascido no Brasil, é cidadao 
brasileiro. Souza Filho (1983) argumenta que a situac;ao dos índios 
poderia ser identica a de qualquer pessoa nascida no Brasil, de país 
estrangeiros, cujo país de origem adota como critério básico de de
termina<;ao o jus sanguinis. Isso configuraría urna situac;ao de dupla 
nacionalidade. Este nao é, entretanto, o caso dos índios. Para a exis
tencia jurídica desse conflito de nacionalidade, seria necessário que 
a lei reconhecesse a existencia de uma e da outra nacionalidade. O 
Estado brasileiro e a legislac;ao brasileira nao consideram as nac;oes 
indígenas como nac;oes porque, além da sobreposic;ao territorial, já 
que ocupam urna terra incrustada no território brasileiro, está au
sente nelas sua forma moderna de organizac;ao das na<;oes: o Esta
do. Este é, entretanto, um discurso sobre a questao da nacionalida
de que pode ser confrontado com outros discursos. 

Pretendo perseguir aquí um caminho que me permita perceber o 
que está além dos dispositivos legais. Procuro trilhar um caminho 
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que parte da crise dos Estados Nacionais e abre espa<;o para pensar 
a plurinacionalidade que caracteriza a rnaioria dos países, na atua
lidade. Por outro lado, procuro entender a forma como os próprios 
Tenetehara/Guajajara constroem o discurso referente ao seu lugar 
ern face da sociedade brasileira, na dinamica da manipula<;ao des
sa identidade, ern diferentes contextos conjunturais. 

Seyferth (1994), ao estudar a situa<;ao dos imigrantes alernaes, os 
quais possuem em cornum comas popula<;oes indígenas a situac;ao 
de minorías étnicas, verificou que eles, no Brasil, desenvolveram urna 
etnicidade teuto-brasileira. Seyferth percebeu que dois conceitos sao 
fundarnentais na definic;ao dessa especificidade: nac;ao e pátria. A 
nova pátria é a colonia (colonia alerna no Brasil), a nova cidadania é 
a brasileira, mas a etnia continua sendo alema. O ato de emigrar sig
nificou o rompirnento com o país de origem mas nao com o povo / 
etnia ( volk) alernao. Ern outro artigo, Seyferth (1997) procura mostrar 
a campanha de nacionaliza<;ao que ocorreu de 1937 a 1945, que visa
va o /1 caldeamento" de todos «OS alienígenas» portadores de cultu
ras incompatíveis corn os princípios de "brasilidade". O princípio 
de nacionalidade, na perspectiva dos militares10 que abra<;aram a 
campanha, exigía a equa<;ao Estado-na<;ao-povo, e a assimila<;ao dos 
alienígenas era essencial para a forma<;ao do povo. 

Com as popula<;oes indígenas a questao tem sido, em parte, di
ferenciada. De início, porque as na<;oes indígenas já viviam, como 
na<;6es autónomas, no território "descoberto" pelos portugueses. A 
própria constru<;ao do Estado nacional brasileiro deu-se pela nega
<;ao da diversidade étnica preexistente. As na<;6es indígenas foram, 
desde o Império, desconsideradas como povos específicos e rotula
dos genericamente de índios, os quais deveriam ser assimilados pela 
sociedade nacional. No entanto, essa postura sofreu modifica<;oes 
ao longo do tempo, e a disputa pela terra aquí analisada evidencia 
tais mudan<;as. 

Considerando essa discussao, a questao da disputa pela terra 

10 Para Seyferth, a visao militar considerava os alienígenas, mesmo os 
nascidos no Brasil, personagens que precisavam ser conquistados, pela 
imposi~ao do civismo, pondo em confronto o jus solís e o jus songuinis 
(1997:97). 
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que estou analisando apresentou-se como específica, no que se re
fere ao contexto maior das lutas pela terra. Parto da hipótese de 
que se trata de urna luta que envolve disputa por territórios. Os 
Tenetehara/ Guaja jara lutarn para defender seu território contra a 
invasao de '1 estrangeiros" que, no caso em questao, sao os brasilei
ros. Ao afirmar isso, estou recusando a defini<;ao de território corno 
base geográfica de um Estado e entendo-o como extensao de terra 
que pertence a um povo/na<;ao. Dessa forma configura-se como 
urna disputa que traz a tona a questao da arnbigüidade do reconhe
cimento do Brasil como país pluriétnico e plurinacional. 

Os Tenetehara/ Guajajara, como todas as sociedades, delimitam 
um espa<;o de vivencia e produ<;ao e organizara-se para dominá-lo 
e transformá-lo em seu território. Este nao é o caso do segmento da 
sociedade nacional como qual estao em disputa, que nao está orga
nizado como urna sociedade específica, masé constituído de famí
lias que procurara garantir um peda<;o de terra para viver e culti
var. Nesse sentido, entendemos que esse conflito distingue-se dos 
conflitos agrários por estabelecer um confronto entre povos dife
renciados: urna na<;ao indígena, de um lado, e segmentos da socie
dade brasileira, do outro. Surge, de partida, a necessidade de des
naturalizar os conceitos de na<;ao e de território e de submergi-los 
na particularidade de urna realidade empírica, historicarnente si
tuada, de modo que os reconstrua. 

Marce! Mauss definiu na<;ao como: 

''Urna sociedade material e moralmente integrada, como po
der central estável, permanente, fronteiras determinadas, relati
va unidade moral, mental e cultural de seus habitantes, que ade
rem conscientemente ao Estado e as suas Leis" (1953:584) (tra
du<;ao minha). 

Essa definic;ao de Mauss associa diretamente nac;ao a Estado e, 
como ele próprio afirmou, aplica-se apenas a pequeno número de 

' sociedades. Dentre as que nao poderiam ser consideradas nac;5es, 
Mauss enumerou todas as sociedades da Ásia (abrindo urna possí
vel exce<;ao para a Índia, a China e o Japao), e todas as sociedades 
indígenas da África e da Oceanía. 
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A nac;ao era, para Mauss, urna unidade local, moral e jurídica, 
que se expressava pelo espirito coletivo, pela idéia de pátria e pela 
idéia de cidadania. A noc;ao de pátria simbolizava o conjunto de 
deveres que o cidadao tinha para com a nac;ao. A noc;ao de cidada
nia simbolizava o conjunto de direitos que possuía o cidadao como 
correspondencia pelos deveres que tinha para com a pátria. 

Urna nac;ao completa, para Mauss seria: 

"Urna sociedade suficientemente integrada ao poder central, 
democrática em todos os níveis, tendo a no<;ao de soberanía na
cional, cujas fronteiras, geralmente, sao definidas por urna rac;a, 
urna civilizac;ao, urna língua, urna moral, em resumo, por um 
caráter nacional'' (1953:604) (traduc;ao minha). 

A idéia de nac;ao para Mauss estava estreitamente associada a 
um poder central. No entanto, Mauss fazia questao de distinguir o 
que ele considerava sociedade, do que considerava na<;ao. Urna 
sociedade era definida como um grupo de homens que vivem jun
tos em um território determinado, independente, e relacionados a 
urna constitui<;ao determinada. Assim, como já foi afirmado, na sua 
concepc;ao, nem todas as sociedades seriam nac;oes. Nesse conceito 
só caberiam as sociedades mais evoluídas (ele utiliza a classifica
<;ao de Durkheim de sociedades polissegmentárias e nao segmen
tárias ). Sornen te aquelas onde o poder central é estável, permanen
te, onde há um sistema de legislac;ao e de administrac;ao e existe a 
no<;ao de direitos e deveres do cidadao, poderiam ser chamadas 
nac;ües. 

Lacoste (1997) fala-nos da importancia de distinguir nac;ao de 
Estado, haja vista que os dois conceitos tem sido utilizados quase 
sempre conjuntamente, como se fossem inseparáveis. Na Franc;a, 
contexto analisado por Lacoste, o Estado precedeu a formac;ao da 
nac;ao. Mas, em várias outras situac;oes, tais como na Alemanha e 
na Itália, a nac;ao existiu muito antes da constituic;ao do Estado. No 
Brasil o processo deu-se como na Franc;a e os dois países adotaram 
o jus so/is como critério de definic;ao da cidadania, numa estratégia 
política e ideológica assimilacionista. 

Para pensar a situac;ao das relac;oes entre Tenetehara/ Guajajara 
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e brasileiros seria necessário nao apenas desvincular a idéia de na
c;ao da idéia de Estado, mas entender nac;ao como equivalente a 
povo. 

Kymlicka entende nac;ao como urna comunidade histórica, mais 
ou menos completa institucionalmente, que ocupa um território ou 
urna terra natal determinada e compartilha urna língua e urna cul
tura diferenciadas (1996:26). Essa concepc;ao permite que se equa
cione melhor a situac;ao dos Tenetehara/Guajajara entendendo-os 
como urna minoría nacional, nos termos pro pos tos por K ymlicka e 
destacando a plurinacionalidade do Estado brasileiro. 

Kymlicka distingue os grupos constituídos por imigrantes, que 
ele chama de grupos étnicos, dos constituídos por sociedades ante
riores a instituic;ao do Estado maior, que ele chama de minorías 
nacionais.11 

Essa mesma preocupac;ao em afirmar essas diferenc;as está em 
Wierviorka (1997), ao distinguir os povos anteriores a invasao e a 
colonizac;ao, que ele designa como povos autóctones, do fenómeno 
da imigrac;ao que considera de escala planetária, transnacional. 
Sobre os povos autóctones ele afirma: 

"Eles nao podem evitar de perceber sua especificidade, mes
mo que nao o possam fazer como antes. Eles nao existem a nao 
ser sob o olhar dos dominantes, distante e protetor, e precisam 
escolher entre dissolverem-se ou isolarem-se, perdendo a cons
ciencia de si mesmos ou entao afirmando-se com mais forc;a, mas 
sempre nurna rela<;ao viva coma sociedade envolvente" (1997:19) 
(traduc;ao minha). 

Considero fundamental a percepc;ao que teve Wieviorka da nova 
situac;ao vivida pelos povos autóctones após a colonizac;ao. De fato, 
a existencia desses pavos passa a ser referenciada pela de situac;ao 

) 

11 Cabe esclarecer que nem todos os povos indígenas que vivem no Brasil 
podem ser enquadrados nessa definü;ao de na<;ao. O contato com a 
sociedade brasileira marcou de forma diferenciada os vários povos, 
conseguindo impor-se mais sobre uns do que sobre outros. Os índios 
do Nordeste, por exemplo, foram os mais massacrados. 
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de contato interétnico, 12 que vai confrontar a identidade nacional 
desses povos com a negac;ao dessa mesma identidade pelos domi
nantes. 

O Estado brasileiro define os povos indígenas como etnias e as
sume sua multiculturalidade: 

"Sao reconhecidos aos índios sua organizac;ao social, costu
mes, línguas, crenc;as e tradic;oes, os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, competindo a Uniao de
marcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens" (Consti
tuic;ao Federal de 1988, cap. VIII, artigo 231). 

A nacionalidade é negada aos povos indígenas, muito embora 
estejam implícitos no texto constitucional elementos suficientes para 
caracterizar urna nac;ao tal como proposta por K ymlicka. 

Essa ambigüidade sugere a discussao, também, do conceito de 
etnia, que, assim como o de nac;ao, é fundamental para pensar essa 
realidade. 

Selecionei tres contribuic;oes que considero fundamentais para 
pensar a etnia: a de Weber, pela sagacidade e pioneirismo, e as de 
Barth e Cohen pelo refinamento que dao as idéias clássicas de We
ber, trabalhadas em outro momento histórico, na perspectiva de 
realidades empíricas diferenciadas. 

Weber, ao trabalhar a questao étnica, estava preocupado em iden
tificar o que seriam "comunidades étnicas". A idéia de comunida
de implicava, para ele, o sentimenfo de urna característica comum. 
Em outras palavras, o sentimento de comunidade ocorreria quan
do a vinculac;ao local de indivíduos de rac;a distinta fosse associa
da a urna atuac;ao comum, de qualquer ordem. Poderia também 
ocorrer quando o destino comum dos racialmente homogéneos es
tivesse ligado a urna oposic;ao patente com relac;ao a outros 
(1992:315). 

12 O contato interétnico é entendido aqui como as relac;oes que tem lugar 
entre indivíduos e grupos de diferentes procedencias "nacionais", "ra
ciais", "culturais" - Cardoso de Oliveira (1976:1). 
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"Nao só o fato de que se tenha em conta o lac;o de sangue mas, 
também, o grau em que ele é considerado tem-se associado a 
fatores diferentes da mera afinidade racial. As diferenc;as esta
mentais, portanto, adquiridas, e especialmente diferenc;as de 
educac;ao, constituem urna barreira mais forte ao casamento do 
que diferenc;a do tipo antropológico" (1992:316) (traduc;ao mi
nha). 

Partindo dessas afirmac;6es, Weber define grupo étnico: 

11 Chamaremos «grupos étnicos» aos grupos humanos que, fun
damentando-se na semelhanc;a dos hábitos e dos costumes, ou 
de ambos ao mesmo tempo, ou em lembranc;as da colonizac;ao e 
da migrac;ao, abrigam urna crenc;a subjetiva em urna proceden
cia comum, de tal forma que a crenc;a é importante para a am
pliac;ao das comunidades, mas serao designadas assim, sempre 
que nao representem clas, mesmo sem considerar a existencia ou 
nao de urna verdadeira comunidade de sangue" (1992:18) (tra
duc;ao minha). 

Um dado irnportante a ser destacado nessa definic;ao é a cren~a 
subjetiva em urna procedencia comum. É esse dado que vai dire
cionar todo o enfoque weberiano sobre grupos étnicos. 

Na compreensao de Weber, existe um sentimento étnico especí
fico, que persiste onde tenha permanecido viva, por qualquer moti
vo, a lembranc;a do nascimento de urna comunidade exterior, em 
virtude de urna cisao ou núgrac;ao do seio de urna comunidade 
matriz. 

O grupo étnico, no sentido considerado por Weber, nao é em si 
mesmo urna comunidade, mas um "momento" que facilita o pro
cesso de comunicac;ao. Ele atua fomentand9 os mais diferentes ti
pos de comunicac;ao, sobretudo a comunicac;ao política. 

A desvinculac;ao que Weber faz do fenómeno étnico com relac;ao 
aos Iac;os de sangue talvez seja sua contribuic;ao mais substancial 
para a compreensao da questao étnica. A partir dela, o grupo étnico 
deixou de ser pensado como algo "natural", ou seja, "dado" para 
ser percebido como urna construc;ao. Por outro lado, e como decor-
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rencia disso, ele pode explicar o grupo étnico como um grupo orga
nizacional com fins essencialmente políticos. 

Esse é um dado fundamental para pensar a situac;ao dos Tene
tehara/Guajajara. A luta pela garantia da terra foi um dos elemen
tos que reforc;ou a organizac;ao política desse povo como urna uni
dade étnica. 

Quase meio século depois de Weber tecer suas considerac;6es, 
Barth, em 1969, publicou um conjunto de ensaios voltados para a 
questao dos grupos étnicos e sua persistencia, bem como dos meca
nismos para a definh;ao de suas fronteiras. 

Muito embora ainda predominassem concepc;6es que associa
vam os grupos étnicos a limites geográficos e ao isolamento social, 
Barth nao desconheceu os avanc;os feítos por Weber, apesar de nao 
citá-los explicitamente. Partiu entao da noc;ao de grupos étnicos 
como categorías de atribuic;ao e identificac;ao, que sao utilizadas 
pelos atores e tem a finalidade de organizar a interac;ao entre estes. 
Dessa forma, em vez de trabalhar com urna tipología das formas 
dos grupos étnicos e suas relac;6es, o que Barth faz é explorar os 
processos que participam da gerac;ao e da conservac;ao dos grupos 
étnicos. Para tanto, desvia o foco da investigac;ao da constituic;ao 
interna e da história dos grupos étnicos para situá-lo nos elementos 
que constituem os seus limites étnicos e a sua manutenc;ao. 

Barth define grupo étnico a partir da auto-atribuic;ao e da atri
buic;ao por outros, privilegiando a organizac;ao étnica e criticando a 
concepc;ao que associava os grupos étnicos, fundamentalmente, a 
características físicas e culturais: 

"Se nos restringirmos aoque é socialmente efetivo, os grupos 
étnicos sao considerados como urna forma de organizac;ao so
cial" (1976:15) (traduc;ao minha). 

De acorde com essa proposic;ao, os elementos a serem considera
dos nao sao diferenc;as "objetivas" mas as que os próprios atores 
consideram significativas. O grupo étnico deixa, nesta visao, de es
tar limitado por um espac;o geográfico ou mesmo cultural. Ele con
tinua sendo limitado, mas por meio de construc;6es contínuas des
ses limites, baseadas em aspectos culturais que podem mudar, do 
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mesmo modo que a própria forma de organizac;ao do grupo pode 
mudar. Assim, urna vez que os atores utilizam as identidades étni
cas para categorizar-se a si mesmos e aos outros, com fins de intera
c;ao, formam grupos étnicos neste sentido de organizac;ao. 

As afirmac;oes de Barth alteram, portante, o curso das investiga
c;oes relativas aos fenómenos étnicos, deslocando o foco da investi
gac;ao para o limite étnico que define o grupo. Com relac;ao a persis
tencia dos limites culturais, Barth afirma que os incentivos para a 
mudanc;a de identidade sao inerentes as mudanc;as de circunstán
cias. Isso significa que diferentes circunstáncias favorecem diferen
tes comportamentos. Como a identidade étnica está associada a um 
conjunto de normas de valor,, específicamente culturais, concluí-se 
que existem circunstancias em que esta identidade pode expressar
se com exito moderado e de forma limitada. 

Cohen escreveu Customs and Politics in Urban A.frica na mesma 
época em que Barth estava preocupado em definir as fronteiras dos 
grupos étnicos: 1969. O trabalho de Cohen,, no entanto, dirige-se 
para a discussao de um tipo específico de persistencia étnica,, que 
ele chama de retribalizac;ao. Sua problemática está inserida no con
texto de pensar as relac;6es interétnicas em sociedades pluriétnicas. 

Seu trabalho foi realizado numa comunidade Hausa, de comer
ciantes rnigrantes, no oeste africano. Ele procura va compreender as 
continuidades e mudanc;as na cultura e na organizac;ao social da 
comunidad.e, ante as mudanc;as políticas que ocorriam no sistema 
político envolvente. 

Cohen define a retribalizac;ao como: 

" [ ... ] o resultado, nao da desarticulac;ao dos arranjos étnicos, mas 
da interac;ao entre eles, no contexto de novas situac;oes políticas. 
É o resultado, nao do conservadorismo, mas de urna mudanc;a 

1 

sociocultural dinámica, ocasionada por novas clivagens e novos 
alinhamentos de poder. É urn processo pelo qual o grupo de urna 
determinada categoría étnica, inserido no arcabouc;o de um sis
tema político, manipula alguns costumes, valores, mitos, símbo
los e rituais de sua tradic;ao cultural com o fim de articular urna 
organizac;ao política informal que pode ser utilizada como defe
sa e como luta" (1969:2) (traduc;ao rninha). 
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Este autor entende que, nurna sociedade contemporanea, um 
grupo étnico é um "grupo de interesse informal". O grupo étnico 
teria, no entanto, a vantagem de ser um grupo que, desde a sua 
formac;ao, teria os requisitos essenciais para o desenvolvimento e 
expressao de sua organizac;ao política. Enquanto informais, os gru
pos étnicos estariam em posic;ao estratégica em virtude da dificul
dade de um Estado suprimir costun1es de um grupo no que diz 
respeito a parentesco, casamento, amizade, rituais, crenc;as e práti
cas. Um grupo desse tipo é mais estável e mais efetivo na realizac;ao 
de seus objetivos do que urna associac;ao formal, cujas lealdades se 
restringem a interesses contratuais. 

A etnicidade refere-se entao a Juta entre os grupos étnicos no 
decorrer da qual enfatizam sua identidade e exclusividade. Nesse 
sentido ela deveria ser concebida con10 urna questao de grau. De
pendería da magnitude e combinac;ao das seguintes variáveis: ins
tituic;oes compulsórias, facilidade de comunicac;ao e interesses po
líticos corporados envolvidos. 

Cohen distingue( teoricamente, grupo étnico e categoria étnica. 
A categoría étnica seria o que um homem de um determinado gru
po carregaria consigo ao migrar, sem necessariarnente formar um 
grupo político corporado. Ela viria a se transformar num grupo ét
nico em decorrencia da crescente interac;ao entre seus membros. 

No caso específico estudado por Cohen, em Ibada, ele focalizou 
os processos que envolviam os arranjos no interior do Sabo (bairro 
habitado pelos Hausa), observando como os migrantes se desloca
ram1 progressivamente, de um papel para o outro e se tomaram 
mais assimilados dentro do bairro e, portanto, mais tribalizados, 
dentro do c;ontexto da cidade. Sua análise é um exemplo rico da 
legitimidade como suporte do poder e de outros processos políti
cos. Antes da independencia da Nigéria, os Hausa, em Ibada, ti
nham seu próprio chefe, reconhecido pelo govemo colonial. Eram 
"nativos estrangeiros". Coma independencia, o govemo nigeriano 
deixou de reconhecer o chefe Hausa e aboliu o status de bairro dis
tinto que Sabo tinha. Por outro lado, os limites do bairro passaram 
a ser invadidos pelos Ioruba islantlzados e a identidade religiosa 
Hausa ficou sob tensao. Nesse período, um culto muc;ulmano, .in
troduzido em período recente no bairro, passou a ser aceito por 
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todos e servir como um ponto de uniao entre os Hausa. As bases 
políticas anteriores do grupo passaram a ser substituídas por urna 
política baseada em lealdades religiosas. Os limites da comunida
de que antes estavam expressos em um código de leis, foram subs
ti tuídos pelo culto. 

A experiencia de Cohen, em Ibada, comparada a outros resulta
dos monográficos, levaram-no a considerar a etnicidade política 
como urna estratégia sociocultural para grupos políticos informais, 
sob determinadas circunstancias estruturais. Os grupos étnicos or
ganizam func;oes políticas básicas, indiretamente, mediante a ma
nipulac;ao de formac;oes simbólicas, as quais derivam de suas cul
turas tradicionais. 

As propostas de Cohen sao interessantes para pensar as relac;oes 
que ocorrem no campo político que analiso, urna vez que, tal como 
os Ha usa, os Tenetehara/ Guajajara foram desnacionalizados, ou 
seja, perderam sua identidade de "nativos estrangeiros", após a in
dependencia do Brasil e tiveram de buscar formas de afirmac;ao de 
sua nacionalidade/ etnicidade. Aluta pela garantía do território foi 
urna das mais importantes nesse sentido. 

Cardoso de Oliveira (1976) concebe a identidade étnica como 
urna construc;ao que se dá por mecanismos de identificac;ao assu-
1nidos pelos indivíduos, em diferentes situac;oes concretas. Enten
de esse autor que a etnia é um classificador, urna gramática de urna 
linguagem social capaz de orientar os agentes numa situac;ao inte
rétnica. Dessa forma a etnia é urna relac;ao e sua aplicac;ao só faz 
sentido quando populac;oes nacionais interagem com grupos ntl-

1 

noritários. 
Marcus (1991) insiste na identidade como algo construído e sem

pre em movimento, dentro de urna rede de locais que constituem 
fragmentos, mais do que qualquer tipo de comunidade. É um fenó
meno dissentlnador que possui urna vida própria que vai além do 
sentido literal de fazer parte de agentes humanos específicos, num 
dado local ou momento. A resistencia na luta para estabelecer urna 
identidade nao depende de urna nostálgica pedra fundamental da 
tradi<;ao ou da comunidade, mas surge, criativamente, das mesmas 
condic;oes desconstrutivas que ameac;am desintegrá-las. 

Como já foi afirmado, os Tenetehara/ Guajajara tem qua trocen-
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tos anos de contato comos "brancos". De modo geral, a identidade 
étnica dos Tenetehara/ Guajajara nao parece ser questionada. En
tretanto, há quem procure nos Tenetehara/Guajajara a esséncia do 
ser índio, que, numa representa~ao estilizada da sociedade bra
sileira, estaría basicamente em andar nu e adornar o corpo com 
penas, etc. Há até mesmo o hábito dos regionais de chamarem os 
Tenetehara/ Guajajara de caboclos, numa alusao as semelhan~as apa
rentes que teriam comos lavradores da regiao. Mas, quando afirmo 
que a identidade étnica dos Tenetehara/ Guajajara nao é questiona
da é no sentido de que ainda existem fronteiras étnicas bem delimi
tadas, expressas notadamente pela língua e pelo território específi
cos. Sabe-se que, no Brasil, existem muitas situa~oes de identidades 
ambíguas, confusas. Tanto o projeto colonizador quanto o projeto 
de constru~ao da na~ao brasileira trouxeram consigo a idéia da di
lui~ao das diferen~as, especialmente étnicas. Julgou-se até mesmo 
possível atingir tal objetivo, e a própria Antropología pareceu em
barcar nesse projeto. 

Wagley & Galvao (1949), ao estudarem os Tenetehara, em mea
dos do século XX, previram que, dentro de curto espa~o de tempo, 
esse grupo seria assimilado pela sociedade nacional, isto porque 
esses pesquisadores estavam influenciados pelo modelo evolucio
nista da teoría da acultura~ao. Cerca de trinta anos depois, Gomes 
(1977) afirmou a persistencia étnica dos Tenetehara e seu cresci
mento populacional. O próprio Galvao, 13 alguns anos depois, rela
tivizou sua previsao de assinlila~ao por verificar que os Tenetehara 
persistiam como um grupo étnico. 

No contexto da disputa pela terra destaco as quest5es ligadas ao 
conflito de reconhecimento que se situa entre a etnia e a nacionali
dade como um conflito que está aquém e alén1 do conflito pela ter
ra. Em resumo, pretendo perceber, pela dinámica da luta pela terra, 
como os conflitos sao construídos e como diferentes concep~oes 
sobre território, nacionalidade e etnicidade vao se delineando. 

13 O livro foi publicado originalmente em ingles, ern 1949, com o título 
The Tehetehara Indians of BraztZ. a Culture in Transition. No prefácio da 
edi<;ao brasileira, em 1955, Galvao relativizou suas previsoes (1955:13). 
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Os INDIOS E OS BRANCOS: 

A TRAJETÓRIA DA ANTROPOLOG I A 

A dénzarche inicial do objeto enquadrou-o numa perspectiva ma
croestrutural, bem expressa na obra de Balandier. Este etnossoció
logo francés, fundado em. estudos sobre a colonizac;ao na África 
Negra, desenvolveu a no~ao de /1 situa~ao colonial", a qual procura 
dar canta do enfrentamento entre duas sociedades, enfatizando o 
conflito como característica dessa rela~ao. No confronto das duas 
sociedades, urna delas, ao assumir o papel de colonizador, trans
forma a outra em instrumento do seu domínio, seja pela forc;a, seja 
por métodos mais sutis.14 Balandier chama atenc;ao para o fato de 
esta rela<;ao ser compreendida como urna totalidade. 

Este autor pretende compreender a situa~ao colonial como um 
complexo onde devem ser considerados os processos de adapta
c;ao, a destrui~ao dos modelos sociais tradicionais e também os pon
tos de resistencia das sociedades colonizadas. Todos esses aspectos 
devem ser analisados na perspectiva do domínio que é imposto 
por urna minoría estrangeira, racial ( ou etnicamente) e culturalmente 
diferente, em nome de urna superioridade racial (ou étnica) e cul
tural, afirmada de modo dogmático, a urna maioria autóctone, ma
terialmente inferior. A perspectiva histórica é ressaltada como um 
instrumento para que se compreenda como a nac;ao colonial se imis
cui, ao longo do tempo, no seio das sociedades colonizadas. 

A inten~ao de Balandier é pensar a situa~ao colonial como um 
sistema, evitando as perspectivas unilaterais: 

"Nós ternos considerado os elementos combase nos quais toda 
situac;ao concreta pode ser descrita e compreendida e mostrado 
como esses elementos esta.o ligados ente si e que, dessa forma, 

14 Essa abordagem desenvolveu-se tomando por base urna crítica aos "es
tudos de mudan<;a social'', que enfatizavam a mudan<;a social decor
rente das rela~oes interétnicas, como o processo pelo qual a cultura 
existente numa sociedade se transforma, num processo universal de 
"civiliza~ao humana". 
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toda análise recortada é, ao mesmo tempo, parcial" (1971:35) (tra
duc;ao minha). 

A situac;ao colonial deve ser vista como urna situac;ao concreta, a 
partir da qual todos os elementos possam ser descritos e compreen
didos nas suas ligac;oes recíprocas. Os aspectos económicos, políti
cos e raciais estao estreitamente ligados. 

É importante ressaltar também que, nessa perspectiva, as mu
danc;as que ocorrem, sob o colonialismo, nao sao as mesmas que 
teriam tido lugar numa outra situac;ao. 

Pensar a realidade interétnica no Brasil, a luz da proposi<;ao de 
situac;ao colonial, levou a urna adaptac;ao desse enfoque a realida
de brasileira, na qual nao se verifica mais, nos moldes clássicos, o 
confronto metrópole/ colonia. Nesse sentido, Cardoso de Oliveira 
(1966) propoe que as áreas de contato interétnico sejam tomadas 
como casos particulares de amplo processo de conquista de territó
rios e sujez~tfo dos seus ocupantes tribais. Trata-se de pensar o colo
nialismo como fenómeno interno, pois com o desaparecimento do 
donúnio direto dos nativos pelos estrangeiros surgiu o domínio e a 
explorac;ao dos nativos, pela sociedade nacional. 

A dimensao dada a noc;ao de /1 colonialismo interno", sublinha 
os segmentos étnicos da sociedade e revela grande consistencia com 
a noc;ao de "fricc;ao interétnica" desenvolvida em 1967. Com essa 
noc;ao Cardoso de Oliveira quer ressaltar a oposic;ao, ou mesmo a 
contradi<;ao, entre os sistemas societários em interac;ao. Esses siste
mas passam a constituir subsistemas de um mais inclusivo, que seria 
o sistema interétnico. Cardoso de Oliveira faz urna analogía lógica 
entre a sociedade global brasileira, na sua relac;ao comas classes 
sociais que a compoem, e o sistema interétnico comos subsistemas 
que o constituem, evidenciando o caráter antagónico dessas rela
c;oes. Propoe entao que se analise o sistema interétnico mediante a 
fricc;ao interétnica, que seria o equivalente lógico da luta de classes. 
A fricc;ao interétnica seria entao urna situac;ao de con tato entre duas 
populac;oes "dialeticamente unificadas" por interesses diametral
mente opostos, ainda que interdependentes. 

Oliveira Filho (s.d.) detecta alguns problemas nas afirmac;oes de 
Cardoso de Oliveira. Admite que a noc;ao de fricc;ao interétnica tem 
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o poder de afastar urna visao negativa do conflito, como algo ne
cessariamente disruptivo e disfuncional. A noc;ao de sistema, por 
sua vez, implica a idéia de que o conflito venha a se constituir num 
desajuste temporário, podendo a existencia de entidades diferen
ciadas, ou mesmo contraditórias, concorrer para a sobrevivencia e 
dinamismo do sistema. O conceito básico passa a ser entao o de 
"integrac;ao social", que implica a retomada de esquemas dualis
tas, tao bem conhecidos dos teóricos da aculturac;ao. Aproxima-se 
também das proposic;oes dos estudos de /1 mudanc;a social", que 
adnútia·m, nas relac;oes interétnicas, a existencia de tres ordens: a 
tribal, a colonial e a resultante do contato.15 

A trajetória teórica aquí exposta foi meu ponto de partida para o 
enquadramento de um fenómeno que, em princípio, implica a con
junc;ao de sociedades diferenciadas. Entendo que essas proposic;oes 
teóricas sao eficazes para demarcar os aspectos sociopolíticos pre
sentes no contato interétnico, assim como para percebe-lo como urna 
totalidade. Entretanto, parecem-me insuficientes para compreen
der urna série de aspectos das relac;oes interculturais. Ao afirmar 
isso, no entanto, nao estou negando a import§.ncia da noc;ao de" si
tuac;ao colonial" como um referencial fundamental para compreen
dermos os mecanismos estruturais do contato interétnico. 

A história das relac;oes entre Tenetehara/ Guajajara e brasileiros16 

é ilustrativa do papel de colonizador que os últimos tem assumido, 
procurando impor seu domínio pelas mais diferentes formas, até 
mesmo a catequética, desenvolvida pelos capuchinhos. No entanto, 
o enquadramento dominante versus dominado nao permite a per
cepc;ao das dimensoes positivas também presentes nessa relac;ao, 
ou seja, complexidades que esta.o além da situac;ao colonial, tais 

15 Os estudos de mudan<;a social desenvolveram-se na Inglaterra na 
década de 1940, tendo em Bronislaw Malinowski um de seus expoen
tes. 

16 Ao contrastar Tenetehara/Guajajara e brasileiros estou demarcando a 
diferen\a entre esses povos e excluindo os Tenetehara/Guajajara da 
categoría brasileiros. Essa exclusao nao é arbitrária, mas baseada no 
sentimento dos Tenetehara/Guajajara. Assim como Wagley & Galvao, 
ern 1949, preceberam que os Tenetehara/Guajajara nao se sentiam bra
sileiros, pude confirmar esse sentimento nos días atuais. 
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como o reconhecimento da diversidade cultural, a demarcac;ao de 
terras indígenas, o respeito a urna educac;ao escolar específica e di
ferenciada, etc.17 Por outro lado, dificulta a percepc;ao das formas de 
resistencia construídas pelos Tenetehara/ Guajajara, das alianc;as que 
fizeram com segmentos da sociedade brasileira, assim como o uso 
que fizeram das instituic;6es nacionais para conquistar um espac;o 
que lhes permitisse a sobrevivencia como povo diferenciado. 

É, portanto, de fundamental importancia perceber a forma como 
os conflitos sao construídos. A disputa pela terra implica a disputa 
pela demarcac;ao de fronteiras que, segundo Bourdieu (1989:113), 
introduz urna descontinuidade decisória na continuidade natural. 
Quais os critérios utilizados para a defini<;ao e constitui<;ao de urna 
terra indígena? De que forma essas quest6es esta o senda postas 
pelos atores envolvidos nas disputas? O ato de ini.por a definic;ao 
legítima, conhecida e reconhecida, das fronteiras e do território, por 
estar firmado em um poder, que é simbólico, acaba por produzir a 
existencia daquilo que afirma. Como se articula o poder nessas re
lac;6es? Qüal o lugar que os atores ocupam nos seus respectivos con
textos sociais? De onde falam? Corr10 categorías tais como índio, 
branco, terra, território, sociedade nacional, conflito, etc., sao cons
truídas e que significado assumen1 para os atores? 

Busquei, especificamente, investigar os elementos que se encon
tram nos interstícios do contato interétnico, aquí configurado na 
disputa pela terra. Dessa forma sao privilegiadas as relac;6es con
cretas entre os atores envolvidos na disputa pela terra, procurando 
perceber os conflitos, assim como as alianc;as presentes no jogo de 
relac;ao dos grupos em disputa. Nesse sentido, recorro a esquemas 
teóricos que me permitem pensar o contato interétnico nao apenas 
como urna relac;ao de dominac;ao/ sujeü;ao absoluta, mas perceber 

17 As terras indígenas no Brasil cobrem cerca de 11,12% do terrüório na
cional, com cerca de 554 áreas reconhecidas pela Funai, abrigando urna 
popula<;ao de aproximadamente 33~.000 pessoas. f!:m 1998~ o MiI~st~
rio da Educa<;ao e do Desporto pubhcou o Referenaal Curncular 1Vaao
nal para as Escolas Indígenas, documento .qu~ respeita a esp~cif~c~dade 
da educa<;ao escolar prevista para povos md1genas na Conshtu1<;ao Fe
deral de 1988. 
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o pólo dominado em sua func;ao ativa, reinterpretando, selecionan
do e remanejando as press6es que recebe do pólo dominante. 

Oliveira Filho ao analisar o relacionamento entre o órgao oficial 
de assistencia ao índio - SPI/ Funai - e o grupo indígena Tikuna 
do Alto Solimoes, procurou abandonar a no<;ao de política como 
u1na totalidade social fechada e auto-explicável e privilegiar os as
pectos dinfun.icos das rela<;6es sociais. A a<;ao política é tratada pela 
sua intencionalidade. Considera a domina<;ao como um processo, 
enfatizando a necessidade de urna teoria sobre os fundamentos 
internos da dominac;ao, evidenciando a forte e íntima articula<;ao 
criada entre as institui<;6es nativas e as institui<;oes coloniais. 

No ambito do que chamo a disputa pela terra existe um jogo, 
cujas regras sao, em grande parte, simbólicas, que envolve urna 
gama de atores que mante1n entre si relac;6es desiguais, mas que 
nao se encontram, necessariamente, polarizadas como propoe o 
grande paradigma: dominante x dominado. Sao relac;oes carrega
das de poder, poder esse que nem sempre é explícito. Por outro 
lado, a diversidade que marca os atores envolvidos na disputa pode 
ser percebida, também internamente ao que poderia ser considera
do como" um mesmo grupo", ou seja, os Tenetehara/ Guajajara nao 
se colocam enquanto um grupo homogeneo, o mesmo ocorrendo 
com os posse1ros. 

Ainda no ambito dessa disputa, existe toda urna gama de classi
ficac;6es, categorias, que foram construídas num processo de luta, 
como diría Bourdieu (1989), pelo monopólio de fazer crer, de dar a 
conhecer e de fazer reconhecer, de impor a definic;ao legitima das 
divis6es do mundo social. 

O que me interessa, precisamente, é compreender como as cate
gorías foram construídas, os espa<;os territoriais foram definidos, 
os argumentos pró ou contra as terras indígenas foram fundamenta
dos, quem sao de fato os atores da disputa, como representam a dis
puta, enfim, compreender os elementos que consubstanciam o que 
entendemos pela "dinamica" da disputa. Cabe ressaltar que a dis
puta nao tem urna única expressao e seu teor histórico processual 
aponta para construc;6es e reconstru<;6es da trama dos conflitos. 

As proposi<;6es teórico-metodológicas desenvolvidas, basicamen
te, por Swartz, Gluckman & Turner (1966), parecem indicar estraté-
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gias importantes para a percepc;ao da disputa pela terra como um 
processo. 

A mudanc;a de foco, da estrutura para o processo, na antropolo
gia política, ocorreu durante o período de emancipac;ao política das 
colonias asiáticas, africanas e do Pacífico. Os antropólogos perce
beram a importancia de compreender os processos, de mudanc;a e 
de resistencia a mudanc;a, que estavam ocorrendo. Ao contrário do 
período colonial, a mudanc;a nao era mais vista como um caminho 
único que levava a /1 civilizac;ao". 

Nesse contexto, a obra Political Anthropology, em 1966, reuniu tra
balhos voltados para a análise da política como um processo. Os con
ceitos mais utilizados por essa perspectiva sao: conflito, facc;ao, luta, 
arena, campo, desenvolvimento e outros. Um dos objetivos desse li
vro, como bem situaram seus organizadores, foi reunir iniciativas 
que tentam resolver o desenvolvimento da crise pela investigac;ao da 
estrutura da ac;ao política, revelada no dado empírico. 

Na introduc;ao a obra acima referida, Swartz, Turner & Tuden 
sugerem que, sendo a política a compreensao de certos tipos de 
processos é essencial neles centrar a atenc;ao mais do que nos gru
pos ou campos nos quais eles ocorrem. O estudo do político deve
ria seguir o desenvolvimento dos conflitos pelo poder, mais do que 
examinar tais grupos como linhagens, vilas ou países, para, só pos
teriormente determinar que processos eles podem conter. No pro
cesso, cada unidade deve ser considerada quanto a seus objetivos 
independentes, sem perder de vista a situac;ao como um todo, na 
qual as ac;oes interdependentes ocorrem. Argumentam os autores 
que, para compreender o comportamento político, é necessário co
nhecer como as unidades políticas afirmam-se com relac;ao aos ob
jetivos que geram ou confrontam. 

Esses antropólogos tem trabalhado com o /1 método do caso de
talhado", enfatizando o aspecto processual da política, tanto em 
sociedades tribais, quanto em determinados setores das sociedades 
complexas. Como bem salientou Gluckman: 

J.(Eles analisam agora o desenvolvimento das próprias rela
c;6es sociais sob as pressoes de princípios e valores discrepantes, 
como as gerac;oes mudam e as pessoas amadurecem. Se essas 
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relac;oes forero observadas durante longo período de tempo, é 
possível perceber como as várias partes e suportes operam e 
manipulam crenc;as místicas ou de outra ordem para servir aos 
seus interesses. As crenc;as sao vistas num processo dinamice, no 
cotidiano social, e a criac;ao e surgimento de novos grupos e rela
c;oes" (Swartz et al, 1966:2) (traduc;ao minha). 

Esses autores consideram como político tudo que é público, pos
sui objetivos orientados e envolve acesso diferencial ao poder. Nes
se sentido, entendem o estudo do político como o estudo do pro
cesso relacionado a determinac;ao e implementac;ao de objetivos 
públicos e ao acesso diferenciado ao poder pelos membros do gru
po relacionado aqueles objetivos. O eixo da investigac;ao está na 
dinamica dos processos, incluindo metas constantemente definidas 
e nao apenas nas estruturas. 

Essa visao da política nao descarta as quest6es estruturais no 
estudo da política. A questao é que a presenc;a da estrutura gover
namental, ou de qualquer outra estrutura particular, nao é um atri
buto definidor da política. O fundamental seria perceber que os 
fenómenos políticos sao móveis, estabelecidos empiricamente, em 
cada caso, e nao dados por atributos essenciais. É importante per
ceber o significado da compreensao das estruturas dos grupos en
volvidos nas atividades políticas, assim como as posic;oes estrutu
rais dos atores principais. 

O /1 campo político" é definido como um continuum espac;o tem
poral: 

11 O que chamamos campo político nao é necessariamente um 
sistema fechado e integrado, mas um continuum espac;o-tempo
ra1, com algumas características sistemáticas. As pa.-rtes desta uni
dade, em condic;oes específicas, podem apresentar variados ti
pos e graus de interdependencia, institucionalizada e acidental" 
(Swartz et al, 1966:30) (traduc;ao minha). 

Procurei entao fazer um resgate histórico das relac;oes entre os 
Tenetehara/Guajajara e os brasileiros, na regiao onde se construiu 
o campo político analisado, de modo que facilitasse a compreensao 
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das várias etapas da disputa pela terra, utilizando o conceito de 
"campo ·político'' conforme esta concep<;ao.18 

· Dessa forma, o campo político objeto da minha investiga<;ao se
riam as rela<;5es entre os Tenetehara/ Guajajara e os demais atores 
envolvidos na disputa, ao longo de um continuum espa<;o-temporal 
que vai de 1977, início da a<;5es em prol da retirada do povoado 
Alto Alegre, a 1996 quando foi retirado o povoado Sao Pedro dos 
Cacetes. 

Dada a fluidez do campo e a ausencia de algo que o defina na 
sua totalidade, Swartz sugere que o significado do conceito será 
enriquecido, caso seja definida urna área sociocultural a ele adja
cente, no tempo e no espa<;o. Os participantes dessa área deverao 
estar diretamente envolvidos com os participantes do campo, mas 
nao deverao estar diretamente envolvidos no processo que define o 
campo. 

Essa área foi definida como /1 arena". Ela está diretamente rela
cionada ao campo mas incluí mais do que o campo. Além dos ato
res que a compoem, a arena contem também o repertório de valo
res, significados e recursos que esses atores possuem, juntamente 
com as rela<;oes entre eles e comos membros do campo. Incluí ain
da valores, significados e recursos mantidos pelos participantes do 
campo, mas que nao esta.o sendo utilizados por eles no processo 
que constitui o campo. 

Na situa<;ao aqui investigada, a arena incluí segmentos perten
centes a duas sociedades distintas, ou seja, a Tenetehara/ Guajajara 
e a brasileira, envolvendo as rela<;5es que ocorrem entre os atores 
das duas sociedades e todo o repertório de valores, significados e 
recursos manipulados por esses atores. O campo político está defi
nido pelos processos desencadeados pelos atores diretamente en
volvidos na disputa pela terra. 

18 Segundo Swartz, 1966, Turner afirma que o campo político é composto 
de atores diretamente envolvidos no processo. Sua abrangencia terri
torial e espacial e as formas de comportamento que envolve, mudam. 
Atores adicionais entram no processo ou os antigos saem, novas ativi
dades surgem, velhas sao abandonadas. O campo político incluí valo
res, significados, recursos e rela<;6es, empregadas pelos participantes 
do processo. 
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Além dos conceitos já referidos a qui, tais como fases, campo e 
arena, esses antropólogos tém trabalhado com diversos outros con
ceitos, moldando todos eles ao eixo de contínuunz espa<;o-tempo. 
Dessa maneira, conceitos como for<;a, coer<;ao, legitimidade, poder, 
autoridade, e outros, perpassam o discurso dos ,, processualistas", 
devidamente relativizados.19 

O esquema campo-arena, parece-me extremamente rico para 
pensar rela<;oes entre elementos heterogéneos e explicar o dinamis
mo interno dos sistemas, característicos da realidade com a qual 
estou trabalhando. Trata-se de abordagem que me permite traba
lhar como "local", com eventos em pequena escala, nos moldes do 
que Gluckman (1958) denominou /Jcaso detalhado" e Van Velsen 
(1987) de" análise situacional". Esse esquema possibilita também a 
análise intensiva de determinados processos de modo que perceba 
a opera<;ao das variáveis específicas, nas suas interela<;5es, num tem
po determinado. Esse tipo de análise oferece melhores condi<;ües 
para a integra<;ao do acidental e do excepcional, com o geral. 

Quando me refiro a trabalhar com o local, estou pensando nas 
afirma<;oes de Swartz (1968), quando fala da análise do "nível lo
cal". O local nesse sentido nao está associado a limita<;5es geográfi
cas mas caracteriza rela<;5es que sao basicamente multíplex. Nesse 
sentido a política é vista como incompleta porque atores que estao 
fora do espa<;o físico local podem estar diretamente envolvidos no 
processo político do nível local. 

0 CAMPO DOS CONFLITOS INTER/INTRANACIONAIS 

O processo escolhido para análise configura um campo político 
que se foi construindo ao longo de mais de um século. No entanto, 
o foco da análise está voltado para os processos que ocorreram du
rante as tres últimas décadas, envolvendo como atores diretos os 
ú1dios Tenetehara/ Guajajara e os moradores dos povoados, na dis
puta por urna terra situada no interior do Maranhao. O espa<;o 

19 A coer<;ao deixa de ser vista como a base do comportamento político e 
passa a ocupar, juntamente com a legitimidade, os extremos de um 
continuum. 
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temporal definido para análise vai de 1977, data que antecede a 
primeira "fase" de crise, até o ano de 1996, quando a "paz foi res
taurada". 

Ao longo desse tempo, os linútes do campo e da arena foram 
redefinidos. Alguns atores entraram, tais como políticos locais e 
funcionários de órgaos governamentais, instituic;oes internacionais 
e outros saíram, como os moradores de alguns dos povoados. Urna 
gama de recursos e suportes entraram em cena, alternando-se a 
coerc;ao e a legitimidade. 

Esse processo, corno foi afirmado, requer um olhar que repen
se, de forma mais complexa, o modelo da "situac;ao colonial", fa
zendo uso, por exemplo, dos conceitos de arena e campo, capazes 
de dar conta da dinanúca dos conflitos. O segmento da sociedade 
nacional mais diretarnente envolvido, representado por pequenos 
lavradores, em sua maioria, nao se configura como urn opositor 
que possa ser identificado como donúnante. Por outro lado, a paz 
foi restabelecida mediante arranjos que privilegiaram os direitos 
dos índios. Trata-se de urna situac;ao, no mínimo, suigeneris. a reti
rada de povoados, bem estruturados, urn deles com projeto tranú
tando para ser transformado em município. 

METODOLOGIA E FONTES DE PESQUISA 

A conduc;ao do trabalho inspirou-se na proposic;ao de Bourdieu, 
de pensar relacionalmente, entendendo que o real é relacional e que 
cada objeto a ser investigado nao pode ser visto fora de suas rela
c;oes com o todo. 

Dessa forma, parto do pressuposto de que, no jogo das Hverda
des", os pontos de vista diversos representam diferentes verdades. 
Daí minha preocupa<;ao em situar o contexto geral, apresentando 
os casos situacionalmente, especificando os atores. 

Os processos sao analisados tomando o conflito como parte fun
damental da interac;ao. Como Simmel (1995:19) situa bern, o con
flito é um fator que concorre para a forrnac;ao de associa<;oes e orga
nizac;oes no seio de urna coletividade. É também nas situac;oes de 
conflito que as contradi<;oes e tensoes afloram. Por outro lado, pro
curo resgatar a dimensao histórica para interpretar as mudan<;as 
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que ocorreram no processo de disputa. As referencias teóricas que 
me ajudaram a construir o objeto foram, de fato, orientac;oes discu
tidas e questionadas. O mesmo ocorreu com relac;ao as categorías e 
classificac;ües que se fizeram presentes no decorrer da investigac;ao. 

As fontes utilizadas para análise foram, basicamente, de qua
tro tipos. Primeiro, utilizei dados de campo, ou seja, observac;oes e 
registros feítos na regiao em que ocorreu a disputa, assim corno 
entrevistas realizadas com diferentes atores. Fiz uso também de tra
balhos publicados por cientistas sociais que já estudaram os Te
netehara/ Guajajara, tais como Wagley & Galvao, Gomes, Diniz 
e Zannoni e publicac;oes realizadas por funcionários da Funai, tam
bém sobre os Tenetehara/Guajajara. Com relac;ao a esse tipo de 
documento procurei avaliar as condic;oes nas quais eles foram 
produzidos, verificando se havia ocorrido contato direto com os 
Tenetehara e distinguir o olhar do antropólogo do olhar do indi
genista. 

Utilizei publicac;oes feítas por cientistas sociais sobre as formas 
de ocupac;ao que ocorreram na regia o em questao, procurando per
ceber de que forma a sociedade brasileira foi avanc;ando em dire
c;ao a regiao ocupada pelos Tenetehara/Guajajara. 

Foram trabalhados documentos oficiais, dentre os quais corres
pondencias, ofícios, textos legais, produzidos por órgaos do gover
no, documentos do Conselho Indigenista Missionário, da Comis
sao Pró-Índio do Maranhao, documentos daAssocia<;ao Guajajara, 
documentos do Sindicato Rural de Grajaú, documentos das asso
ciac;oes de moradores do Sao Pedro dos Cacetes, documentos rela
tivos a Comissao Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legisla
tiva Estadual e documentos da missao capuchinha. 

Dei especial atenc;ao aos documentos judiciais produzidos em 
meio a disputa, pela importancia simbólica que o campo jurídico 
assumiu nesse conflito, os quais me permitiram urna análise do or
denamento jurídico. 

Finalmente, utilizei matérias veiculadas pela imprensa local e 
nacional. Combase nesse conjunto de documentos procurei repro
duzir a dinamica da disputa pela terra. 

O trato com essas fontes requereu cuidado especial pois as infor
mac;oes tinham de ser relativizadas segundo o contexto com base 
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.. 
no qual elas haviam sido produzidas. Um recurso que utilizei foi o 
confronto da mesma informac;ao em fontes diferentes. As matérias 
de jornais foram as mais trabalhosas pois geralmente continharn 
erros primários decorrentes do desconhecimento de dados demo
gráficos, situac;ao geográfica e até mesmo dos nomes dos povos in
dígenas. Ao mesmo tempo que noticiavam os fatos que ocorriam 
na regiao em conflito, os jornais locais veiculavam informac;oes de
sencontradas e até mesmo contraditórias, o que demonstrava total 
falta de critério na manipulac;ao da notícia,20 requerendo grande 
senso crítico na sua utilizac;ao. 

Os documentos oficiais tiverarn de ser analisados com muita cau
tela pois apresentavam versoes contraditórias de urna mesma si
tuac;ao e, muitas vezes, veiculavam informac;oes que nao puderam 
ser comprovadas.21 

Os dados de campo correspondem a diferentes momentos histó
ricos, num intervalo que vai de 1979 a 1998. Ao longo desse tempo 
foram feitas algumas viagens a área em disputa, especialmente en
tre os anos de 1979 e 1981, por ocasiao da retirada da missao de 
Alto Alegre, em 1997, quando da retirada de Sao Pedro dos Cacetes 
e, por último, em 1998, quando visitei também o local onde os mo
radores de Sao Pedro dos Cacetes foram reassentados. A documen
tac;ao coletada no Conselho Indigenista Missionário, na Funai, no 
Incra e as notícias veiculadas pela imprensa, referem-se basicarnente 
ao intervalo de 1977 a 1997. A documentac;ao obtida da Comissao 
Pró-Índio do Maranhao vai somente até 1984, quando esta foi desa
tivada. Consultei também documentos do século XIX, referentes a 

20 O jornal O Imparcial, por exemplo, refere-se ao povoado Sao Pedro dos 
Cacetes como possuindo cerca de 4.000 habitantes (4/11/1991). Qua
tro dias depois o jornal O Estado do Maranhíio veicula matéria referin
do-se a essa populac;ao como sendo da ordem de 7.000 pessoas (9 / 11/ 
1991). 

21 O mesmo tipo de problema existe nos documentos prod uzidos pelas 
instituic;oes. Em vários deles encontrei referencias a um decreto esta
d ual que :referendaria a doac;ao de terras feíta aos Guajajara em 1923. 
Na Colettinea de Leis e Decretos do Estado verifiquei que essa informac;ao 
é desencontrada. O decreto a que fazem referencia (Decreto-Leí n.º 81 
de 15/12/1936) trata de terras dos índios Canela. 
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regiao em disputa, no Arquivo Público do Maranhao e no Instituto 
de Terras do :Nlaranhao. 

A selec;ao do caso para estudo foi feíta com base nos seguintes 
aspectos: a freqüencia com que o conflito aparecía na imprensa, a 
importancia que lhe era atribuída, seu tempo de existencia, sua lo
calizac;ao geográfica e o histórico do contato da populac;ao indíge
na envolvida corn a sociedade nacional. Por outro lado, considerei 
tarnbérn o fato de que o segmento da sociedade nacional envolvido 
na disputa era constituído por pequenos lavradores, diferentemen
te das outras situac;oes de disputa que envolviam grandes fazendas 
e grupos agroindustriais. No meu entender, isso permitiría urna 
percepc;ao das relac;oes interétnicas diferenciada do modelo clás
sico que confronta o índio como f azendeiro, o comerciante e o em
preendedor. Finalmente, optei por analisar urna situac;ao de dis
puta cuja soluc;ao já estava delineada, o que permitía perceber o 
processo a partir de um ciclo concluído. 

Após a selec;ao do caso fiz urna primeira identificac;ao dos atores 
envolvidos. Como atores principais, ao longo do tempo, esta.o os 
índios Tenetehara/ Guajajara, habitantes do Posto Indígena Cana 
Brava, mais específicamente da aldeia Crioli, os frades capuchinhos 
e os habitantes dos povoados de Sao Pedro dos Cacetes, Alto Ale
gre e Centro do Meio. Como atores que constituírarn a arena dos 
conflitos pude identificar o governo federal representado por vá
rios de seus órgaos, notadamente a Funai, o governo do estado do 
Maranhao, por seus órgaos, os governos m.unicipais de Barra do 
Corda de Grajaú, a Igreja Católica, instituic;oes 'da sociedade civil, 
políticos locais e nacionais, o Poder Judiciário, em suas diversas 
instancias e algumas institui<;oes internacionais. 

Cabe esclarecer que minha participac;ao no processo, ao longo 
do tempo, tem-se modificado. Meus prirneiros contatos coma área 
em disputa ocorreram quando militava na Comissao Pró-Índio do 
Maranhao. Nesse momento eu era identificada corno a pessoa que 
estava ali para "ajudar aos índios". Muito embora exercendo o pa
pel de militante, este acabava por se confundir com meu lugar de 
antropóloga, professora da Universidade. Eu era designada pelos 
índios como professora. Dessa forma, muito material foi coletado 
na ocasiao já procurando refletir sobre a realidade com a qual esta-
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validando. Após a desativa<;ao da Comissao Pró-Índio, assumi cada 
vez mais o papel de pesquisadora. Portanto, a im.agem que foi cons
truída da minha pessoa carrega essas marcas, o que pode facilitar 
meu acesso aos índios, mas dificultar o contato com os nao índios. 
Por outro lado, tenho consciencia de que essa marca interfere no 
tipo de informa<;ao que obtenho. 

Acompanhei essa disputa por cerca de dezoito anos, de 1979 a 
1997. Ao longo desse tempo houve momentos de maior e de menor 
tensa.o. Os momentos mais tensos geralmente eram decorrentes de 
algumas a<;oes que interferiam diretamente na questao da posse da 
terra. Urna dessas a<;oes foi a demarca<;ao administrativa da terra 
indígena, pela Funai, em 1977. Essa demarca<;ao confirmava os li
mites que incluíamos povoados na terra indígena. Outra a<;ao que 
gerou tensao foi a proposta de transformar o povoado de Sao Pedro 
dos Cacetes em município, em 1985. Amais recente foi a homologa
<;ao da demarca<;ao da terra indígena, em 1992. 

O tema foi desenvolvido a partir de urna discussao inicial sobre 
como o Estado nacional brasileiro foi se construindo no confronto 
comas na<;oes indígenas que viviam no vasto território que passou 
a ser denominado Brasil. Essa discussao está no Capítulo 1, que 
toma aterra como ponto central para entender os conflitos de reco
nhecimento que tém marcado a rela<;ao da sociedade brasileira com 
as sociedades indígenas e foi denominado "Terra dos Índios, Terra 
Indígena, Território: o Confronto Histórico dos Reconhecimentos". 
A base empírica para essa reflexao sao as diversas legisla<;oes e po
líticas voltadas para a questao da terra, tentando resgatar a histori
cidade da prática administrativa de "identifica<;ao" das terras in
dígenas. 

O objeto empírico utilizado para pensar a dinamica da disputa 
pela terra entre índios e brancos come<;a a ser trabalhado no Capí
tulo 2, denominado "A Disputa Pela Terra no Tempo e no Espa<;o". 
Este capítulo apresenta um primeiro delineamento do campo polí
tico composto pelos atores da disputa investigada, mediante o res
gate histórico das rela<;oes que mantiveram no período que antece
de ao que foi recortado para servir como objeto da análise. 

O Capítulo 3 e o 4 contem urna etnografia do processo de dis
puta pela terra entre os Tenetehara/ Guajajara e os moradores dos 
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povoados Alto Alegre e Sao Pedro dos Cacetes, tomando como 
referencia as estratégias e as bases de apoio utilizadas pelos atores, 
evidenciando as diferentes concep<;6es de terra que foram cons
truídas ao longo do processo. 

Como as estratégias judiciais assumiram papel de destaque no 
processo de disputa pela terra, dediquei um capítulo para analisar 
a dinamica do campo jurídico na sua rela<;ao com o campo político 
configurado pelos atores da disputa. O Capítulo 5, trata pois, do 
que denominei a "guerra legal", ou seja, a disputa pela vía judicial. 
Trabalho nesse capítulo as rela<;oes que se estabeleceram no correr 
dos processos judiciais relativos a disputa pela terra que estou ana
lisando. 

No Capítulo 6 e último discuto a questao da plurinacionalidade 
do Estado brasileiro, tomando a ' disputa pela terra entre Teneteha
ra / Guajajara e brasileiros como urna disputa que transcende os li
mites da clássica luta pela terra no Brasil para assumir contornos 
de um confronto de nacionalidades. O eixo da discussao é a terra 
como elemento de etnonacionalidade, ou seja, de demarca<;ao de 
fronteiras étnicas/nacionais, e tomo como referencia os diferentes 
significados que aterra assume para os Tenetehara/ Guajajara e para 
os brasileiros. Ao assumir o conflito como um conflito "internacio
nal" fa<;o uso também das formas como a questao do reconheci
mento das nacionalidades indígenas tem sido tratado em alguns 
organismos internacionais. 
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Capítulo 1 

T ERRA DOS ÍNDIOS, TERRA INDÍGENA, 
T ERRITÓRIO: O CONFRONTO HISTÓRICO 
D OS RECONHECIMENTOS 

DESDE o INí c 10 da coloniza<;ao do Brasil a rela<;ao dos po
vos indígenas com a terra passou a ser mediada pelo Estado 

portugués e, posteriormente, pelo Estado brasileiro. Essa media<;ao 
esteve sempre pautada por urna dinamica ambígua, resultante da 
complexidade e da especificidade que caracterizam a questao. Os 
colonizadores depararam-se com várias na<;oes que eram sobera
nas nos territóríos que haviam conquistado. A media<;ao que pas
sou a ser exercida pelo Estado portugués, e depois pelo Estado bra
sileiro, foi-se construindo na lógica do conflito que é característica 
de urna "situa<;ao colonial" .1 

Este capítulo tem por finalidade reconstruir as rela<;oes entre o 
Brasil e os pavos indígenas com base na legisla<;ao produzida e em 
algumas políticas implementadas para disciplina:r2 a questao da 
terra, procurando perceber os projetos ideológicos diferenciais e os 
valores relativos aterra indígena. Essa reconstru<;ao toma como eixo 
o dilema, sempre presente, entre o reconhecimento do direito de pro
priedade dos índios sobre as terras e o (des)conhecimento desse mes
mo direito. 

1 a . Balandier (1976:3). 
2 Disciplinar a terra como urna estratégia de exercer um poder e produ

zir um saber, a disciplina pensada nos termos de Foucault (1982), que 
objetiva tornar o homem útil e dócil. 

Terra dos índios, terra indígena, território 1 S 7 



O projeto colonial encerrou as terras indígenas na ambigüidade 
de serem parte do território brasileiro e, ao mesmo tempo, territó
rios específicos de outras /1 nac;oes". 

A violencia da /1 situac;ao colonial'' está implícita no poder de re
conhecimento que o Estado nacional passa a exercer, desencadeando 
um processo que pretende definir para os povos indígenas o lugar
instrumento do domínio colonial. Nesse processo, a questao do re
conhecimento do direito aterra está diretamente relacionada ao reco
nhecimenfo das nacionalidades indígenas. 

Após a independencia do Brasil, os pavos indígenas foram for
malmente definidos como cidadaos brasileiros, em decorréncia de 
terem nascido no território brasileiro. Essa definic;ao implica, em 
princípio, urna violencia para comos povos indígenas. Como bem 
asseverou Souza Filho (1983), a cidadania é urna ligac;ao política e 
jurídica das pessoas com o Estado. Os cidadaos obrigam-se a res-

, peitar o regime constitucional, incluídas neste as normas relativas 
ao regime de propriedade, de família e de sucessao. Por outro lado, 
o conceito de cidadania vincula-se ao conceito de Estado. Como 
pensar entao nos povos indígenas como cidadaos brasileiros, se 
as sociedades indígenas desconhecem a idéia de ~stado moder
no? Como também subordinar os povos indígenas a um regime 
de propriedade e de familia que nada possui em comum com os 
de suas sociedades? 

Essa identificac;ao dos índios como brasileiros encerra um jogo 
ambíguo que se expressa nas diversas designac;oes dadas pelo Es
tado nacional a posse da terra pelos pavos indígenas e que impli
cam diretamente o reconhecimenfo/desconhecirnento da alteridade. 

O Estado, nesse processo, tem assumido posic;oes que se deslo
cam do lugar de conquistador dos povos indígenas para o de seu 
protetor. A dinamica do processo deixa transparecer que, ao lon
go da /1 guerra da conquista" (Lima, 1995) em algumas batalhas o 
Estado conquistador foi vencido pelo Estado protetor, eviden
ciando as várias facetas de um Estado que nao é monolítico. Por 
outro lado, os povos indígenas tem reagido as pressoes exercidas 
pelo Estado conquistador, deslocando-se do lugar da sujeic;ao ab
soluta. 

Esta é urna problemática que nao é exclusiva do Estado brasilei-
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ro, mas perpassa todos os Estados nacionais que se construíram de 
forma "ilegítima" .3 

ÍNDIOS: SENHORES NATURAIS DE SUAS TERRAS? 

No Brasil, a chamada questao fundiária foi se construindo, prin
cipalmente, como urna questao de colonizac;ao e povoamento. O 
dilema do reconhecimento das terras dos pavos indígena8 vem des
de o período do Brasil Colonia e carrega o dilema do reconheci
mento da diversidade étnica que constituí este país. 

As políticas fundiárias implen1entadas no Brasil Colonia. oscila
ram entre o modelo clássico da /1 situac;ao colonial", que transfor
rnava os pavos indígenas em instrumento do dominio portugués, e 
situac;oes de reconhecimento desses mesmos pavos como senhores 
pri1ntfrios e nafurais de suas !erras. 

A execuc;ao da política de capitanías hereditárias, 4 por exem
plo, expressava a forma clássica de explorac;ao colorúal, tal como des
crita por Fanon (1968). Os donatários das capitanías hereditárias 
desfrutavam de poderes ilimitados, dentre os quais aprisionar, 
escravizar e vender indios. Nesse momento, os povos indígenas 
estavam senda definidos como bens dos donatários, sendo-lhes 
negada condic;ao de vassalos do rei e, muito menos de povos a u
tonomos. 

No sistema de sesmarias,5 os pavos indígenas sao considerados 
como possíveis concessionários de sesmarias e está presente a retó
rica do reconhecimento do direito dos pavos indígenas as terras 

3 Guibemau (1997) conceitua como ilegítimos os Estados que incluem 
ein seus territórios diferentes na<;5es ou partes de outras na<;oes. 

4 As capitanías hereditárias foram a primeira forma de ocupa<;ao do ter
ritório e baseava-se no incentivo a investidores particulares que deve
riam iniciar a explora<;ao económica com recursos próprios. Nao tive
ram sucesso e foram substituídos pelo governo-geral, com sede na 
Bahía, em 1549. 

5 As sesmarias eram grandes extensoes de terras (chegaram a possuir 
quatro léguas quadradas) que objetivavam estimular a ocupa<;ao eco
nómica com cultivos efetivos. Seus objetivos nem sempre foram atingi
dos e, em 1822, o sistema de sesmarias foi suspenso pela Resolu<;ao do 
Reino n.º 76. 
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que ocupavam. Exemplo disso é a Carta Régia de 10 de setembro 
de 1611, promulgada por Filipe III que afirma: 

11 
[ ••• ] os gentíos sao senhores de suas fazendas nas povoac;oes, como 

o sao na Serra, sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre elas se 
lhes fazer moléstia ou injustic;a alguma; nem poderao ser muda
das contra suas vontades das capitanías e lugares que lhe forem 
ordenados, salvo q uando eles livremente o q uiserem fazer" ( apud 
Cameiro da Cunha, 1987:58 - grifos meus). 

Com prescric;oes semelhantes, o Alvará de 1.0 
/ 4/ /1680 enfatiza 

a preferencia dos povos indígenas na concessao de sesmarias: 

"E para que os ditos Gentios, que assim descerem e os mais, 
que há de presente, melhor se conservem nas Aldeias: hei por 
bem que senhores de suas fazendas/ como o stio no Serttio, sem lhe 
poderem ser tomadas, nem sobre elas se lhe fazer moléstia. E o 
Governador com parecer dos ditos Religiosos assinará aos que 
descerem do Sertao, lugares convenientes para eles lavrarem, e 
cultivarem, e nao poderao ser mudados dos ditos lugares contra 
sua vontade, nem serao obrigados a pagar foro, ou tributo ·al
gum das ditas terras, que ainda estejam dadas em Sesmarias e 
pessoas particulares, porque na concesstio des fas se reserva sempre 
prejuízo de terceiro, e muito mais se entende, e quero se entenda 
ser reservado o prejuízo, e direito dos índios/ primários e nafurais 
senhores delas' (ibidem:59 -grifos meus). 

Os dois alvarás acima transcritos afirmam que os povos indíge
nas sao senhores, primários e naturais, das terras que ocupam. No 
entanto, referem-se a /1 capitanias e lugares que lhe forem ordena
dos" e a "Gentíos que assim descerem". Ambas as expressoes indi
cam um deslocamento anteriorJ ou seja, a referencia é as terras que 
já foram alocadas pelo govemo, para os índios, seja na forma de 
aldeamentos ou de doac;ao de sesmarias. Percebe-se que já havia 
um disciplinamento da terra pela metrópole. O reconhecimento do 
direito dos povos indígenas aterra nao se dava com relac;ao as ter
ritorialidades construídas histórica e culturalmente por esses po-
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vos, mas as territorialidades6 produzidas por um disciplinamento 
da terra pelo govemo colonial. 

De toda forma, havia grande distancia entre o que estava posto 
nos textos legais e o que era executado. A relac;ao com os povos 
indígenas deu-se sempre por meio de um confronto de territoriali
dades, em que estava em jogo a construc;ao da territorialidade bra
sileira e a manutenc;ao ou a configurac;ao de novas territorialidades 
indígenas. 

Além das capitanías hereditárias e das sesmarias, outras formas 
de interferencia foram sendo implementadas como objetivo de re
tirar dos povos indígenas o domínio que haviani. conquistado sobre 
as terras que ocupavam. Os aldeamentos missionários, por exem
plo, exerceram essa func;ao. Um dos principais instrumentos de co
lonizac;ao no Brasil foi a catequese. O Estado colonial delegou as 
missoes religiosas o papel de conquistar, mediante a fé, os povos 
indígenas. Os aldeamentosJ construídos pelas missoes, reuniam 
povos indígenas que eram trazidos de seus hábitats e submetidos a 
novas formas de vida. 

" [ ... ] os indios das aldeias que de novo se descerem do serftio, nao 
serao obrigados a servir, por tempo de dois anos, porque há o 
necessário para se doutrinarem na fé, primeiro motivo de sua 
reduc;ao, e para que fac;am as suas roc;as, e se acomodem aterra, 
antes que os tornem arrependidos, a diferen<;a dela, e o jugo do 
servic;o" (Regbnento e Leys das Missoens do Estado do Maranham & 
Pcznf-grifo meu). 

A doutrinac;ao na fé era o caminho estratégico para a "civiliza
<;ao". Os povos indígenas eram trazidos dos sertoes para os aldea
mentos, onde ficavam sujeitos as regras da missao religiosa. Sob o 

6 Territorialidade é entendida aqui como terra de un1 povo, de urna na
c;ao. Esta noc;ao expressa um conteúdo social e político, além do signi
ficado de base material necessária a sobrevivencia de um povo. Refere
se a fronteiras que sao a um só tempo geográficas e sociais. No caso 
dos povos indígenas a concepc;ao de um território como algo rígida
mente limitado só passa a existir após o contato com os brasileiros. 

7 Cf. Boletim de Pesquisa Cedeam, Manaus, 2(3):110, jul.-dez., 1983. 
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regime das missoes jesuíticas esses povos foram escravizados, for
mal e informalmente, a revelía das leis que proibiam a escravidao 
indígena (Gorender, 1980:476-86). 

Os jesuítas, como afirmou Moreira Neto (1988:21 ), detiveram por 
largo espac;o de tempo o controle na formulac;ao e execuc;ao da po
lítica indigenista no Brasil e em outras colonias portuguesas da 
América. No Maranhao, particularmente, tinham o monopólio da 
posse e distribuic;ao da mao-de-obra indígena, única forc;a de tra
balho disporuvel na regia o. Essa situac;ao privilegiada desencadeou 
a oposic;ao dos colonos e instaurou urna disputa que se prolongou 
até a expulsao dos jesuítas, em 1755. Essa disputa influenciava tam
bém as decisoes da Coroa Portuguesa sobre os índios, favorecendo 
a oscilac;ao e a ambigüidade nas leis e nas políticas, em razao da 
alternancia no atendimento das pressoes, ora dos colonos, ora dos 
jesuítas. 

A política de reduc;ao dos povos indígenas foi reforc;ada no Go
verno-Geral (1549). O Regimento de Tomé de Sousa, primeiro gover
nador-geral do Brasil, enfatizava, segundo Thomas, que a conver
sao e civilizac;ao dos indígenas só seria possível se eles fossem 
retirados do seu modo habitual de vida. A proposta era assentá
los nas proximidades dos estabelecimentos europeus, pois o con
tato comos europeus facilitaria a instruc;ao e adaptaría os indíge
nas a civilizac;ao européia (Regimento de Tomé de Souza, apud Tho
mas, 1982:61). 

É importante ressaltar que, mesmo quando o Estado portugues 
garantia, no texto legal, o respeito a soberanía indígena e o direito 
aos territórios que ocupavam, na prática essas determinac;6es eram 
burladas de diferentes formas. Essa distancia entre a lei e sua exe
cuc;ao foi apontada pelo Padre Antonio Vieira ao afirmar que: 

"O Estado do Maranhao e Pará foi a parte do Brasil em que 
os índios experimentaram as maiores violencias e padeceram 
os mais extraordinários rigores dos portugueses, cativando-os, 
nao só contra as leis reais, mas contra todo o direito natural, e 
das gentes, e servindo-se deles em tra balhos excessivos, com 
que os matavam e consumiam, mais ainda que comas guerras" 
(1992:4). 
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O Directório de Pombal8 foi a primeira forma sistemática de polí
tica indigenista executada no Brasil Colonia. As diretrizes <leste 
documento sao claramente dirigidas para a assimilac;ao9 dos povos 
indígenas a sociedade brasileira. Isso significava implementar nor
mas que favorecessem a aproximac;ao dos povos indígenas comos 
brasileiros, fosse mediante os casamentos interétnicos, a obrigato
riedade do uso da língua portuguesa e1n detrimento das línguas 
matemas,10 fosse de quaisquer outras estratégias presentes nos seus 
95 parágrafos, evidenciando, como bem situou Linhares (1998), a 
pressa em transformar os índios em brasileiros. 

O objetivo principal dessa ac;ao era abolir a administrac;ao te1n
poral que a Igreja possuía nas missoes indígenas. Para tanto, os al
deamentos indígenas, até entao dirigidos pelas miss6es religiosas, 
foram transformados em povoac;oes e vilas indistintas das demais 
tmidades da divisa.o administrativa da Colonia. 

A cristianizac;ao dos índios permaneceu sendo percebida como 
importante para torná-los úteis aos ·moradores do Estado. No en
tanto, sua continuidade se daria pelas dioceses, com a coopera~ao 
dos diretores das vilas. Sob o jugo do Directório/ os índios, teorica
mente livres, acabaram por sofrer abusos dos diretores que os pu-

8 Directorio que se deve obseronr nas povoafoens dos índios do Para e MaranMo 
e111 quanto Sua Majestadnde nao mondar o contráno. Lisboa: Oficina de 
Miguel Rodrigues. M.DCC.LVIII. Aldeias que foram elevadas a cate
goria de vila ou lugar, no Maranhao: Aldeia Maracu tornou-se vila de 
Viana; aldeia Carará tornou-se vila de Monc;ao; ·aldeia dos Gamelas 
tornou-se lugar Lapela; aldeia Doutrina tornou-se vila de Vinhais; al
deias Altas tornaram-se lugar Trizidela; aldeia de Sao José de Ribamar 
tornou-se lugar coro a mesma denorninac;ao; aldeia Sao Joao tomou-se 
lugar Sao Joao de Cortes; aldeia Fazenda Guararniranga tomou-se vila 
de Guimaraes; aldeia Sao Miguel tornou-se lugar Nossa Senhora da 
Lapa e Sao Miguel; aldeia Pequena tornou-se lugar Sao Mamede; al
deia Adega Grande de Sao Lourenc;o e Barbado tomou-se lugar Sao 
Pedro; aldeia Tutóia tornou-se lugar Tutóia (cf. Coelho, 1990:110). 

9 A assirnilac;ao significa a destruic;ao das especificidades étnicas dos po
vos indígenas, transformando-os em brasileiros. 

10 Esta era urna estratégia de dorninac;ao simbólica. A língua assegura 
entre todos os membros da" comunidade linguística" (tradicionalmente 
definida como um grupo de pessoas que usam o mesmo sistema de 
signos lingüísticos) o mínimo de comunicac;ao que é a condic;ao da pro
duc;ao económica e mesmo da dominac;ao simbólica (Bourdieu, 1996:31). 
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nham em troncos e em cárceres privados, batiam-lhes com ac;oites e 
obrigavam-nos a trabalhar excessivamente nas lavouras. 

Sobo regime do Directório, as áreas que até entao eram reconhe
cidas como "aldeamentos indígenas" tornaram-se vilas. Os povos 
indígenas, que já haviam sofrido os processos de descimentas para 
as missoes, viram-se novamente esbulhados das terras que ocupa
vam e ficaram submetidos a urn diretor branco, pois acreditava-se 
que os índios nao dispunham da aptidao necessária para dirigi
rem-se a si mesmos. Esse ato descaracterizou o que ainda podía ser 
considerado como urna !erra dos índios. Pombal pretendía legitimar 
a ocupac;ao do território brasileiro, pondo fim a desagregac;ao inter
na e favorecendo a unidade política e cultural da Colonia. 

"E sendo evidente que as patemais providencias do Nosso 
Augusto Soberar.o, se dirigem unicamente a cristianizar, e civili
zar estes até agora felizes e miseráveis Povos, para que saindo da 
ignoráncia e rusticidade/ a que se acha111 reduzidos/ possarn ser úteis a 
s1~ aos n-ioradores, e ao Estado" (Directório . .. , parágrafo 3 - grifo 
meu). 

Apesar de as medidas propostas descaracterizarem as !erras dos 
índios, o Directório de Pombal fazia uso de urna retórica em defesa 
do direito dos povos indígenas sobre a terra. Ao tratar da introdu
c;ao de brancos nas povoac;oes indígenas ressaltava a necessidade 
de se mantero respeito a primazia dos índios sobre aterra: 

" [ ... ] e estas Povoac;oes passen1 a ser nao só populosas, mas ci
vis; poderao os Moradores deste Estado, de qualquer qualidade, 
ou condic;ao que sejam, concorrendo neles as circunstancias de 
urn exemplar procedirnento, assistir nas referidas Povoac;oes, 
logrando todas as honras, e privilégios que Sua Majestade foi 
servido conceder aos Moradores delas: Para o que apresentado 
licenc;a do Governador do Estado, nao só os admitirao os Direto
res, mas lhes darao todo o auxílio, e favor possível para erec;ao 
de casas competentes as suas Pessoas, e Familias; e lhes distri
buirao aquela porc;ao de terra que eles possam cultivar, se111 pre
juízo do direito dos Índios, que na conformidade das Reais Ordens 
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do dito Senhor sao os primános/ e natura1s senhores das 11zes1nas 
terras [ ... ]" (Directóno, parágrafo 80-grifos meus). 

Nesse contexto, os povos indígenas eram reconhecidos como 
primeiros donos das terras, o que configurava o indigenato,11 mas 
esse reconhecimento era apenas formal. 

Quando em 1798 foi abolido o sistema de diretórios criado por 
Pombat os povos indígenas passaram a jurisdic;ao das autoridades 
coloniais, como qualquer outro vassalo do reino. No entanto, em
bora os índios tenham adquirido, formalmente, o status de qual
quer outro vassalo, essa liberdade era relativa pois permaneciam 
as guerras ofensivas para subjugar os índios, fosse por meio de tro
pas, fosse de bandeiras. Era a continuidade da " guerra da conquis
ta", como bem definiu Lima: 

"É a presenc;a do outro, como categoría e realidade - habi
tante dos espac;os a serem assenhoreados por um movimento de 
expansao de um eu/ nós - o elemento lógico a detonar um uni-· 
verso de possibilidades relacionais, nos planos social e simbóli
co, melhor caracterizável por urna modalidade de guerra, e como 
fw1damento de certas formas de poder que a sucedem, passível 
de ser elaborado e intitulado de conquista" (1995:46). 

Deixava de existir urna política específica para o trato com os 
povos indígenas, mas permanecia, na prática, urna distinc;ao entre 
11 nac;oes selvagens" e "povoadores nacionais" e um conjunto de 
ac;oes que evidenciavam diversas formas de relacionamento que 
aparentemente contradiziam o projeto conquistador. 

Alguns qocumentos referentes a demarca\:5es de terras para 
povos indígenas,12 referentes ao período entre a extin\:ao do Direc-

r i Indigenato, terras que sao originalmente reservad as de devolu<;ao1 nao 
necessitando de legitima<;ao, ao passo que a ocupa<;ao, como fato pos
terior, depende de requisitos que a legitimem. Citando P. J. Proudhon, 
Mendes Júnior afirma que o indigenato é a única verdadeira fonte jurí
dica de posse territorial. cf. Mendes Junior, 1912, p. 8. 

12 Localizei referencias a doa<;oes de sete ses1narias indígenas no Mara-
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.. tório de Pombal e a Independéncia do Brasil, ilustram essa discri
minac;ao, e evidenciam que as práticas de confisco das terras indí
genas nao eram homogéneas, sendo intercaladas por algumas ac;oes 
típicas do Estado protetor. 

Em resposta a um ofício do comandante da povoac;ao de Grajaú, 
o presidente da província do Maranhao assim se expressou: 

"Enguanto ao estabelecimento de diversos futuros colonos que 
V.M.cé me fala para lhe conceder datas e sesmarias só me parece 
necessário dar-lhe por ora a resposta seguinte. Em primeiro lu
gar deve V.M. cé separar terrenos suficientes para cada urna das 
na(ifes selvagens que aí se forem estabelecer tendo com aquela 
comodidade possível terra proporcionada para sua respectiva 
lavoura. Deve igualmente designar terreno de lavoura a cada 
um dos povoadores nacionais que se forero aí estabelecer pessoal
mente. V.M. ce é um dos que entra nesta Repartic;ao podendo re
querer-me datas de sesmarias logo que a povoac;ao esteja estabe
lecida" (Of. 1.547, de 14/ 3/ 1818 - grifos meus). 

Muito embora o ofício acima nao trate diretamente da concessao 
de sesmarias, sugere que serao concedidas tantas quantas forem 
solicitadas e recomenda que seja dada prioridade as na(ifes selva
gens. Essa é a tónica do discurso oficial no período colonial. A práti
ca nem sempre condizia com o discurso, pois foram declaradas 
muitas guerras, chamadas justas, contra os povos indígenas que 
opunham resistencia a incorporac;ao de suas terras a colonizac;ao.13 

Nesse contexto as na(ifes indígenas sao reconhecidas em contraste 
com os chamados nacionais. 

nhao. Os contemplados foram os índios das seguintes localidades: Pi
nheiro, Mon<;ao, Priá, Pericuma, Pastos Bons, Brejo do Anapurus e Sao 
José do Lugar. Observe-se que nao há referencias as na<;oes contempla
das, mas ao lugar onde viviam os índios. Surge dessa época a expres
sao " terra dos índios do ... " . Encontrei também a referencia de urna 
doa<;ao de terras de particular para sediar a diretoria-geral de índios 
denominada Porto de Belém. Nesse caso a terra foi <loada ao governo 
e nao aos índios (Coelho, 1990). 

13 Isso ocorreu, por exemplo, com rela<;ao aos Botocudo (Minas Gerais, 
1808); os Kaingang (Sao Paulo, 1808). 
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Outros exemplos da prática do Estado protetor sao encontrados 
nas decisoes da presidéncia da província do Maranhao para res
guardar as terras dos índios de Santa Helena e dos índios de Via
na.14 Em 1812, o presidente da província do Maranhao mandou o 
juiz da vila de Guimaraes fazer urna vistoria nas terras pertencen
tes aos índios de Santa Helena, em virtud.e de urna denúncia de que 
intrusos estariam roc;ando15 aquelas terras. A recomendac;ao do re
ferido presidente foi para impedir que continuassem roc;ando, os 
ditos intrusos e quaisquer outros que viessem a se instalar (Of. 256, 
de 9 /11/1812). 

Na mesma direc;ao foi a recomendac;ao do presidente da pro
víncia diante da denúncia de que particulares estavam tentando 
apossar-se, mediante usucapiao, de parte das terras da sesmaria 
dos índios de Viana. Em ofício ao comandante de Viana, assirn se 
expressou: 

"Como porém as leis e os Diretórios bem claramente expres
sam a preferencia que os índios tem nas suas povoa(ifes a todos os par
ticulares na demarca(tio da sesmana para património em com uniño 
geral, nao posso deixar de olhar com estranheza o procedimento 
d~ urnas dernarcac;oes feítas com transgressao da Lei usurpando 
aos miseráveis índios dessa povoac;ao o seu terreno já demarca
do, quando eles pelas mes1nas leis femo direifo ainda de preferirem a 
ses111ana dos particulares. Portanto, V.M. ce passe pelo Juiz ordiná
rio, ou o territorial das sesmarias a ordem para segurar e auten
ticar os seus marcos para que fique com toda legalidade, clara, 
certa e evidente a demarcac;ao da sua sesmaria" (Of. 277de11/ 
2/1820- grifos meus). 

Este ofício ressalta a preferéncia que a lei concedía aos povos 
indígenas com relac;ao a terra, sendo a sesmaria indígena preferen
cial com relac;ao as dos nao índios. O discurso de entao reconhecia 
os misenfveis fndios como povos distintos dos particulares, sendo tam-

14 No discurso oficial as terras quase nunca eram designadas como nome 
do povo indígena, mas pelo nome do lugar no qual se encontravam. 

15 Ro<;ar significa derrubar a mata para o cultivo da terra. 
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bém utilizada com bastante freqüencia a expressao na9iio para de
signar esses povos. 

BRASIL: DE CO LONIZADO A COLONIZADOR 

Deixar de ser colónia de Portugal nao significou para o Brasil 
um processo de descoloniza<;ao tal con10 o descrito por Fanon, 1968. 
Aqui nao se verificou /1 a substituic;ao de um.a «espécie» de homens 
por outra «espécie» de homens". Em vez da "tábula rasa" ocorreu 
a continuidade das rela<;oes políticas e económicas, gerenciadas 
pelos mesmos homens. 

Ao se tornar independente de Portugal, o Brasil deslocou-se do 
lugar de colonizado para o de colonizador, numa transforma<;ao 
que Elias descreve como típica do processo civilizador: 

110 processo civilizador prossegue segundo urna longa se
qüencia de arranjos e recuos fortes. Repetidamente, um estrato 
n1arginal em ascensao ou urna unida de de sobrevivencia em cres
cimento como um todo, urna tribo ou nac;ao estado, assume as 
func;oes e características de um sistema em rela<;ao a outros es
tratos marginais ou unidades de sobrevivencia que, por sua par
te, pressionam a partir de baixo, de sua posi<;ao de marginais 
oprimidos, contra o sisten1a corrente. E mais urna vez, a 1nedida 
que o grupamento de pessoas que subiu e se firmou é seguido 
por um grupamento ainda mais amplo e numeroso que tenta 
emancipar-se da opressao, descobrimos que este ultimo, se bem 
sucedido, é for<;ado a assumir a posi<;ao do opressor tradicional" 
(1993:210). 

O confronto Metrópole/Colónia, que caracterizava o domínio 
dos nativos pelos portugueses, reproduziu-se internamente, pas
sando o Estado nacional brasileiro a ocupar o lugar de colonizador 
dos pavos indígenas.16 

Ao longo do século XIX os índios eram vistos, pelo Estado brasi-

16 Cf. a n0<;ao de colonialismo interno em Cardoso de Oliveira, 1966. 
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Ieiro, tanto como urna ameac;a a ser contida, como urna possibilida
de de mao-de-obra a ser explorada. Dessa forma, as a<;oes com rela
c;ao aos índios incluíam tanto estratégias ofensivas e defensivas, 
visando pór fim as chamadas correrias17 dos índios, como também 
estratégias de aldea.mento dos índios, subordinados as colonias, 
missoes indígenas ou diretorias parciais, para adestrá-los ao traba
lho, tornando-os produtivos para o govemo. Estava em curso o "pro
cesso civilizador", tal como definido por Elias (1993). 

Após a independencia do Brasil, a questao do trato comos pa
vos indígenas, que estava suspensa desde o fim do Directório pom
balino, foi delegada a instancia provincial. A lei de 20 de outubro 
de 1823 outorgou aos presidentes e aos conselhos da províncias a 
pro1noc;ao das missoes para a catequese indígena. A partir dessa 
lei, até a promulga<;ao do regimento das missoes, em 1845, o Estado 
brasileiro esteve continuamente delegando a responsabilidade so
bre os pavos indígenas para diferentes instancias executivas e judi
ciárias, 18 evidenciando a ausencia de urna política mais geral para 
essas popula<;oes, que f oram declaradas órfas.19 

A Constituic;ao brasileira de 1824 exemplifica esse estado de coi
sas. Este texto Constitucional nao fez nenhuma referencia aos pa
vos indígenas, desconsiderando o projeto do deputado constituin
te José Bonifácio (Andrada e Silva, 1998). 

De 1822, ano da independencia, a 1850, ano da promulgac;ao da 
Lei de Terras, a forma de acesso a terra ficou sendo a posse, que 
entao nao continha nenhum respaldo legal. Dessa forma, as terras 
ocupadas sem carta. de doac;ao de sesmarias, constituíam posses. 

A falta de urna centralizac;ao co1n rela<;ao a questao indígena deu 

17 As correrias eram estratégias ofensivas dos povos indígenas e consis
tia1n em expedi<;oes ·para roubar ferramentas e mantimentos nas fa
zendas. 

18 Os povos indígenas ficavam, alternadamente, aos cuidados de cura
dores, juízes de órfaos, juízes de paz, Assembléias Legislativas Esta
duais, governos provinciais, etc. O Ato Adicional a Constitui<;ao do 
Império, de 12/8/1834 criou as Assembléias Legislativas que ficaram 
encarregadas de promover, junto com as Assembléias-Gerais e o go
vemo, a catequese e civiliza\'ªº dos índios. 

19 Os índios foram declarados órfaos por lei de 27 /10/1831. 
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espa<;o para que as províncias do lmpério fossem definindo suas 
políticas indigenistas. No Maranhao, foi regulada a cria~ao e ad
ministra~ao das missoes para índios pela Leí 85, de 2 de julho de 
1839. Esta lei autorizou a cria~ao de tres miss6es ou aldeias indí
genas, duas no Alto Mearim e urna no alto Grajaú. Essas miss6es 
deveriam ser assentadas em terras demarcadas pelo presidente 
da província e ficariam restritas ao cultivo dos indígenas (Flobo, 
1866). 

De certa forma, essa estratégia enquadrava-se nos parametros 
das que vinham sendo executadas no período colonial. A decisao e 
a demarca~ao do lugar onde os índios viveriam estava a cargo do 
governo. Por outro lado, a pesar das medidas pombalinas de restri
~ao do poder temporal das miss5es, as colónias indígenas ficaram, 
quase sempre, sob o comando de religiosos. 

As duas formas sistemáticas de a<;ao indigenista introduzidas 
no Maranhao imperial foram a que criava colónias ou miss5es indí
genas, e a outra, resultante de u1na lei imperial2° (Regimento das 
MissiJes), que propunha o aldean1ento dos índios subordinados a 
diretores parciais, que estariatn sob jurisdi~ao de un1a diretoria-ge
ral de índios, de ámbito provincial. As duas estratégias complemen
tavam-se e, até mesmo, confundian1-se. Ambas faziam parte da 
política maior de coloniza~ao instituída no Império. Coloniza<;ao e 
civiliza<;ao foram as palavras-chave que nortearam toda a a~ao para 
com os povos indígenas. 

Mantinha-se a inten<;ao civilizadora, já explicitada no Directório 
de Pombal, cujas práticas configuravam urna" situa<;ao colonial". A 
civiliza<;ao indígena dar-se-ia mediante as ratinas de urna diretoria 
parcial ou de urna colónia indígena, que eram estabelecidas pelos 
diretores "brancas", segundo as regras da sociedade brasileira, que 
visavarn a destrui~ao dos modelos sociais tradicionais das socieda-

20 As diretorias-gerais e parcia is de índios f oram criadas pelo Decreto 
426, de .24/7 /1845, denominado Regzinenfo das Missoes, que dispunha 
de modo geral e detalhado sobre as missoes de catequese dos índios. 
Cada província do Iinpério tinha um diretor~geral, nomeado pelo im
perador. Sob a dire~ao do diretor-geral havia, nas aldeias, diretores 
parciais, nomeados pelo presidente da província. Collea;ilo das leis do 
lmpério do Brasil Rio de Janeiro: Typ. Nacional, 1845, tomo 7, parte 1. 
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des indígenas. Urna das fun<;oes dos diretores-gerais era estabele
cer os limites que deveriam ter os distritos das aldeias. Caberia ain
da a esses diretores demarcar as terras que fossem dadas aos índios 
e verificar quais as aldeias que, pelo seu adiantamento, poderiam 
aforar suas terras para a habita<;ao de nao índios. 

A coloniza~ao agrícola, que tinha o objetivo fundamental de 
regulan1entar a apropriac;ao da terra, foi tímidamente iniciada pela 
Diretoria de Coloniza<;ao, criada em 19 de abril de 1855. Esta dire
toria assumiu a instalac;ao das colónias de estrangeiros e das coló
nias militares, assumindo também o gerenciamento das colónias 
indígenas que haviam sido criadas pela Leí 85: Pindaré, Januária 
e Leopoldina. As colónias militares deveriam ser instaladas nas 
regioes onde a resistencia indígena dificultasse a ocupa~ao do ter
ritório e também nas áreas onde houvesse a possibilidade de con
testa<;ao da soberanía ( cf. Machado, 1854:32). 

Como as empreitadas para instalar as colónias de estrangeiros 
fracassaram, as colónias indígenas passaram para a jurisdi~ao da 
Diretoria-Geral de Índios, criada pelo Regimento das MissiJes, que 
dispunha sobre a intenc;ao do Estado brasileiro de dissolver a for
ma de ocupac;ao coletiva da terra, típica das sociedades indígenas. 

Foram criadas 28 diretorias parciais de índios, no Maranhao, dis
tribuídas pelos ríos Mearim, Pindaré, Grajaú, Gurupi, e ltapecuru e 
pelas vilas de Alcantara, Chapada, Viana e Barra do Corda. Em sua 
maioria, foram instaladas em terras devolutas. As que nao foram 
situadas em terras devolutas, tiveram suas terras compradas pelo 
govemo, para este fim, e houve também doa<;a0 de terra de parti
culares. Algumas diretorias parciais forarn. transformadas em coló
nias indígenas. 

Foram instaladas oito colónias indígenas no Maranhao, de 1840 
a 1873, em decorrencia das legislac;oes acima referidas. A primeira 
a ser instalada foi a colónia de Sao Pedro do Pindaré, em terras 
compradas pela província, onde já viviam algumas famílias Guaja
jara. O fato de haver sido estipulado que as terras das colónias indí
genas deveriam ser de cultivo exclusivo dos povos indígenas, nao 
significava que essas terras se tornassem propriedade desses po
vos. As terras da colónia Pindaré sao um exemplo disso. É impor
tante ressaltar que os Guajajara já viviarn aí quando esta colónia foi 
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instalada. No entanto, no primeiro día do mes de junho, de 1881, 
foi celebrado um contrato de aforamento de terras, entre o Tesouro 
Público Provincial e a Con1panhia do Progresso Agrícola, no local 
onde estava estabelecida a colonia Pindaré. 

O contrato foi celebrado combase na Leí 1.228, de 19 de abril de 
1881, que, em seu art. 1.0 afirma: 

"Fica o presidente da província autorizado a aforar a Compa
nhia Progresso Agrícola as terras de propriedade desta provín
cia, sitas a margem direita dorio Pindaré, e onde foi estabelecida 
a colonia de índios denominada S. Pedro, a qual ficará extinta, 
visto se ferern dispersado os índios que fonnaram a mesrna colónid' 
( Collecriio das leis provinciaes do Maranhtio, 1881:21-2 - grifos 
meus). 

É importante ressaltar o argumento de dispersao dos índios pois 
este vai sendo associado a outros, tais como o de serem /1 confundi
dos na massa da popula<;ao civilizada" que vao fundamentando a 
política de seqüestro das terras indígenas. 

As terras que atualmente sao ocupadas por povos indígenas, no 
Maranhao, nao correspondem exatamente aquelas nas quais esti
veram situadas as colonias e diretorias parciais de índios. Ocorre
ram deslocamentos de populac;oes indígenas, decorrentes das pres
soes exercidas pelas frentes de expansao da sociedade nacional e 
alguns povos indígenas foram extintos. No entanto, algumas das 
atuais terras indígenas foram demarcadas em áreas corresponden
tes a antigas colonias de índios, como é o caso da terra indígena 
Cana Brava, que abrange o lugar onde esteve instalada a colonia 
indígena Dous Bra<;os. 

0 (DES)CONHECIMENTO DOS TERRITÓRIOS INDÍGENAS 

Como foi discutido antes, no Brasil Colonia havia, em alguns 
textos legais, o reconhecimenfo dos direitos dos índios ao território 
que ocupavam e da sua soberanía. 

No Brasil imperial oficializou-se o (des)conhecimenfo dos territó
rios indígenas. Dois textos legais fomeceram o respaldo para o con-
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fisco oficial das terras dos índios: a Lei de Terras e a Decisao n.º 
172.21 

A Lei de Terras, promulgada por Dom Pedro II, trata dos crité
rios para discriminar as terras públicas e as privadas. Ela dispoe: 

" [ ... ] sobre as terras devolutas do Império, e acerca das que sao 
possuídas por título de sesmaria se1n preenchimento das condi
<;oes Iegais, bem como por simples título de posse mansa e pací
fica; e determina que medidas e demarcadas as primeiras, sejam 
elas cedidas a título oneroso assin1 para empresas particulares, 
como para o estabelecimento de Colonias de nacionais e de es
trangeiros, autorizado o Governo a promover a coloniza<;ao es
trangeira na forma que se declara" ( Collec(tlo das leis do lmpério do 
Braszl, 1851:307). 

Como se observa, nao há nenhuma referencia a categoria !erra de 
índios e nao há indica<;ao sobre a promoc;ao da colonizac;ao indíge
na. O termo nacionais aí referido provavelmente se aplica aos brasi
leiros, que assim eram designados em contraste comos estrangei
ros.22 Os povos indígenas nunca eram incluídos nessa categoría. 
Após a independencia do Brasil, o termo naftlo, antes utilizado para 
referir-se aos povos indígenas, foi sendo abandonado e em seu lu
gar passaram a ser utilizadas expressoes tais como indígenas/ índios/ 
szlvíco!as/ selvagens ou fribos. Esta era urna forma de desconhecer a 
especificidade dos povos indígenas, incluindo-os, de forma ambí
gua, entre os demais brasileiros. 

O artigo 12. 0 da mesma lei evidencia que nao há reconhecimento 
da categoría terra dos índios, ao estabelecer que caberá ao governo 
definir terras, devolutas, para a colonizac;ao indígena: 

"O Governo reservará das terras devolutas as que julgar ne-

21 Lei 60t de 18/9/1850, e Decisao 172 de 21 de outubro de 1850. 
22 A correspondencia oficial do início do século XIX1 por exemplo, trata

va os povos indígenas como na\oes selvagens e os brasileiros como 
povoadores nacionais (cf. Of. n.º 15471 de 14/3/1818, do presidente da 
província ao Capitao Francisco José Pinto de Magalhaes. 
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cessárias: 1. Para a colonizac;ao dos indígenas; 2. Para a funda
c;ao de Povoac;6es, abertura de estradas, e quaisquer outras ser
vidoes, e assento de Estabelecimentos Públicos; 3. Para a cons
truc;ao naval" (ibidem:310). 

O ato de reservar terras para a colonizac;ao indígena esta va asso
ciado, conforme acima enunciado, a um projeto de desenvolvimen
to do país. A instalac;ao de urna colonia indígena atendía a critérios 
tais corno fornecer mao-de-obra para a construc;ao de estradas ou, 
ainda, reunir povos indígenas numa detenninada regiao de n1odo 
que facilitasse a navegac;ao dos grandes ríos, geralmente "infesta
dos" de índios. A justificativa para a criac;a.o da colonia Sao Pedro 
do Pindaré é ilustrativa disso: 

"Como fim de facilitar a navegac;ao do Pindaré que os selva
gens tomaram arriscadíssima pela desabrida guerra que faziam 
as tripulac;oes dos barcos que nele navegavam, como também 
como intuito de melhorar a seguranc;a da vida e propriedade 
dos fazendeiros estabelecidos nas margens do dito rio, e mesmo 
para dar novo impulso a civilizac;ao dos índios" (Mello, 1862). 

A Lei de Terras proibiu a aquisic;ao de terras devolutas de qual
quer outra forma que nao fosse a compra (artigo 1.0

). Dessa forma, 
instituiu a terra como urna mercadoria. 

Nos artigas 3.0 e 4.ºindica como as terras dadas por sesn1arias e 
as ocupadas por posses poderian1 ser revalidadas e legitimadas, 
respectivamente. Esta indicac;ao era o único caminho disponível para 
legitimar e garantir terras indígenas. Havia tanto a possibilidade 
de revalidar sesmarias indígenas, como registrar as posses indíge
nas que, fora de qualquer suspeita, eram primárias. 

Para executar a Lei 601 foi criada a Reparti<;ao-Geral das Terras 
Públicas, que contaría com comiss5es nas províncias. Foi estipula
do um prazo para que fossem efetivados os registros das posses e a 
revalidac;ao das sesmarias, assim como a respectiva medic;ao das 
terras. As que nao fossem registradas no prazo estipulado seriam 
consideradas devolutas. Isso foi o que ocorreu comas terras indí
genas. 
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Entra em cena urna nova categoría, "terras públicas", que na es
fera burocrática foi durante muito tempo considerada como um 
equivalente das "terras devolutas".23 As terras ocupadas pelos po
vos indígenas passam a ser associadas comas terras devolutas, pois 
eram reservadas, entre as devolutas, para o usufruto desses povos. 

Identifiquei esse momento como sendo a oficializac;ao da condi
c;ao de posseiro para os povos indígenas (Coelho, 1990:105). Ao 
govemo caberia designar terras para o usufruto das populac;oes in
dígenas, tendo em vista a catequese e a coloniza~ao. 

A dissociac;ao entre /1 terra devoluta" e "terra indígena" vai ocor
rer somente com a Constituic;ao de 1967, que define as terras in
dígenas como bens da Uniao, inserindo-as na categoría de terras 
públicas tal como exposto no Estatuto da Terra. 

Muito embora a Lei de Terras tenha aberto a possibilidade de 
registro e revalida~ao das terras já ocupadas em decorrencia de 
doa~oes ou de posse "mansa e pacífica", esse recurso quase nao foi 
utilizado com relac;ao as terras ocupadas por povos indígenas. 

Em 1854, quando foram iniciados os registros de terras e efetua
das as medic;oes das terras, em obediencia ao disposto na Leí de 
Terras, os índios já haviam sido declarados órfaos e eram tutelados 
pelo governo por meio das diretorias-gerais e parciais de índios. 
Caberia aos funcionários dessas repartic;oes providenciar o registro 
da posse ou a revalidac;ao das sesmarias que eram ocupadas pelos 
povos indígenas, providenciando também a sua demarca~ao. No 
entanto, no Maranhao isso só ocorreu em duas situa~oes: o registro 
da ses1naria dos índios de Pinheiro e dos índios·de Sao José do Lu
gar. 24 Esses registros foram feítos por curadores25 de índios e nao 
pelos diretores parciais. 

23 Adistin~ao entre " terras públicas" e "terras devolutas" está explicitada 
no texto do Estatuto da Terra (Leí 4.504, de 30/11/1964) onde fica ex
plícito que a categoría "terras públicas" é mais abrangente. 

24 O registro das terras dos índios de Pinheiro foi feito pelo curador Te
nente Frederico Leopoldo Martins da Costa ( cf. Ofício n.º 787. Palácio 
do Governo do Maranhao, 1871) O registro das terras de Sao José do 
Lugar consta na folha 129 do Livro de Registro de Terras de Sao José 
do Lugar. 

25 Curatela é o instituto de prote~ao ao incapaz maior de idade. 
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O fato de as terras ocupadas por povos indígenas, na maioria, 
nao terem sido registradas e demarcadas poderia ser interpretado 
como ineficiencia dos funcionários encarregados do trato com os 
povos indígenas. No entanto, esta omissao indica urna política de 
excluir do mapeamento das terras do país a categoría /1 terra dos 
índios11

, como eram entao designadas as terras dos povos indíge
nas. Esse procedimento é coerente como texto da Leí de Terras que 
só admite a possibilidade de os índios ocuparem terras reservadas 
pelo governo. 

O relatório da Diretoria-Geral de Índios do Maranhao, de 1859, é 
esclarecedor dessa política de ineficiencia burocrática aliada a ne
gac;ao das terras dos índios. Na tentativa de justificar o atraso na 
remessa das informac;oes sobre as terras dos índios para a diretoria 
de terras públicas, foi afirmado o seguinte: 

"Nao <levo ultimar este meu trabalho sem ponderar a V.Ex.ª 
que nesta diretoria nao existe nem nunca existiu um só docu
mento por onde se possa verificar quais as terras que pertencem 
aos índios. Os habitantes de Sao Miguel da vila do Brejo, de Sao 
José dos Índios consideram-se srs. de porc;oes de terra em que 
lavram, sem que eu tenha meio de reconhecer a legalidade de 
semelhante posse. Por estas razoes é que me nao é possível mi
nistrar ao delegado do diretor-geral das Terras Públicas, os es
clarecimentos que, urna vez me pediu acerca das terras dos ín
dios dessa província" (Barreta, 1859:8). 

Era func;ao do diretor buscar, nos livros de registro de sesma
rias, quais as nac;oes indígenas possuidoras de sesmarias, verifi
car quais haviam sido revalidadas e obter, com os diretores par
ciais de índios e os principais de cada povoac;ao, a descric;ao dos 
limites de seus territórios para proceder ao necessário registro da 
posse indígena. 

A mesma prática de negac;ao das /1 terras dos índios" foi denun
ciada em um oficio do delegado do diretor-geral das ten·as públi
cas, de 1856, que trata da venda de terras ocupadas por índios, as 
vistas dos diretores parciais que nunca encaminharam nenhuma 
reclamac;ao referente a tais ocorrencias (cf. ofício de 24/10/1856). 
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A DESNACIONALIZA<;ÁO DOS POVOS INDIGENAS: 

BRASILEIROS C0/'10 OS DEMAIS BRASILEIROS 

A lógica do /1 desconhecimento" das "terras dos índios11 confron
ta va-se com a lógica do resguardo dessas mesmas terras, expondo 
a ambigüidade do Estado confiscador e ao mesmo tempo protetor. 
Se, em 1820, o presidente da província .fora firme em resguardar os 
lünites das terras dos índios de Santa Helena e de Viana,26 urna no
va política passou a ser executada, .fazendo uso de novos textos le
gais que favoreciam o confisco das terras dos índios. 

Em 1853, tres anos depois da promulgac;ao da Lei de Terras e 
antes de iniciarem-se os procedimentos de registros de terras, o pre
sidente da província do Maranhao autorizou ao diretor-geral dos 
índios o arrendan1ento, a particulares, das terras dos índios de 
Monc;ao: 

"Como porérn, consta da referida representac;ao, que em Mon
c;ao niio exisfem hordas de índios selvagens e nas circunstancias 
su postas pelo citado regulamento, mas somente descendentes delas 
confundidas na rnassa da populariio civilizada, previno-o de que, feí
tas as diligeneias necessárias, de expedic;ao das convenientes or
dens para na con.formidade da Decisao n.0 172, de 21 de outubro 
de 1850, serem as terras em questao incorporadas aos próprios 
nacionais' (Ofício n.º 181, de 20/1/1853 -grifos meus). 

A Decisao n.º 172, referida nesta fala do presidente da província, 
entrou ern cena logo após a promulgac;ao da Leí de Terras e, no que 
se refere as terras ocupadas pelos índios, complementou a política 
de confisco, já delineada naquela lei: 

"Foi ouvida a Sec;ao do Império do Conselho d'Estado sobre o 
ofício da Tesouraria dessa província de 11 de maio próximo pas
sado, transmitido em original a este Ministério pelo da Fazenda 

26 Cf. documenta<;ao citada anteriormente neste capítulo. 
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com Aviso de 17 de julho último, no qual representando a mes
ma acerca do Estado en1 quE. se acham as !erras dos índios, e dando 
conta das ordens que tem expedido para que elas sejam seqüestra
das e incorporadas aos Pr6prios Nacionais, por julgar nao poderem 
ter mais aplica~ao ao fim a que foram originalmente destina
das, nem ser aplicavel a rnesma província o Regulamento 426 de 
24 de junho de 1845, ettt conseqüéncia de nifo existzrem aí hordas de 
Índios Selvagens e nas circunstancias supostas pelo citado regu
lamento, 1nas somente descendentes deles confandidos na 1nassa da 
populaftio civilizada, pede se lhe declare se deve prosseguir na
quelas providencias e solicita, quando assim seja resolvido, as 
ordens precisas para que elas possam ser levadas a efeito, atenta 
d oposiftio que tem encontrado mesmo da parte das justzftZS territoriais 
que insistem em re ter debaixo de sua jurisdi[ifo as referidas !erras, das 
quais parte esta.o arrendadas ou aforadas, e parte usurpadas por 
particulares" ( Collec~ao da decz~<;ifes do governo do bnpério do Brasil, 
1850, tomo XIII;48-150-grifos meus). 

A Decisao n.º 172 regulamenta a estratégia a ser utilizada no con
fisco das terras dos índios: por meio da nega~ao da condi<;ao de 
povos específicos justifica va-se o confisco do território. O contraste 
que era feíto entre "hordas de índios selvagens" e "próprios nacio
nais" indicava o processo civilizatório como sendo o caminho a ser 
seguido para a unifica~ao nacional e territorial: as hordas selvagens 
já estavam sendo confand1das na nzassa da popuÍafifO civilizada. No 
entanto, conforme deixa transparecer o texto da decisao, havia opo
si<;ao a esse processo, o que estabelecia o confronto das duas lógi
cas: a do conquistador e a do protetor; confronto esse que perdura 
até os dias de hoje, expresso das mais variadas formas, com expres
siva vantagem da lógica da conquista. 

A estratégia proposta pela Decisao n.0 172 foi posta em prática 
comas terras dos índios do Priá, do Brejo do Anapurus e de Pinheiro, 
além das terras dos índios de Mon<;ao, como já foi referido. Em 1850, 
quando os índios do Priá, possuidores de sesmaria, denunciaram a 
presen<;a de estranhos ro<;ando em suas terras, o diretor-geral dos 
índios alegou que nao levaría em considera~ao tal denúncia, pois os 
11 descendentes" daqueles índios já se achavam u civilizados" . 
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O mesmo ocorreu com rela~ao aos índios do Brejo do Anapurus. 
Sua sesmaria nao foi revalidada e, en1 1880, quando reivindicaram 
o direito a essa terra, o diretor-geral dos índios argumentou que 
nao havia mais índios no municipio do Brejo, mas /1 supostos ín
dios /~ Tal argumento justificou a transferencia da terra para outros 
possuidores. 

A sesmaria dos índios de Pinheiro, apesar de haver sido revali
dada, também nao escapou a essa estratégia de seqüestro. Em ou
tubro de 1872, a Camara Municipal de Pinheiro solicitou ao presi
dente da província que as tres léguas constituintes da sesmaria dos 
índios desse lugar passassem a domínio público, como patrimonio 
da dita Camara, em fun<;ao da extin~ao daqueles índios (Of. 47, de 
28/10/1872). 

Várias outras terras ocupadas por povos indígenas passaram pelo 
mesmo processo. Muitos aldeamentos das províncias de Sao Paulo, 
Rio de Janeiro, Espíritb Santo, Sergipe, Ceará, Alagoas, Bahia, Per
nambuco e Paraíba foram declarados extintos, sob o argumento de 
que os índios haviam abandonado o local ou se achavam confundi
dos coma massa da popula~ao (cf. Carneiro da Cunha, 1987:69-70). 

Nesse contexto, a questao fundiária já está plenamente inserida 
na política de cons~~ao da identidade nacional e o seqüestro das 
terras dos índios passa a ocorrer combase em um argumento étni
co/ nacional. Já nao se discutia mais a questao de registrar ou nao 
as terras dos índios, mas de negar a existencia de povos indígenas. 
As categorías básicas utilizadas pelas autoridades passam a ser /1 su
postos índios" e "descendentes de índios" em substitui~ao a nafifes 
selvagens, hordas selvagens, ou mesmo, índíos. 

O mais interessante é que as cartas de doa~6es de sesmarias para 
índios sempre faziam referencia aos índios e seus descendentes, o que, 
legalmente, excluiría qualquer possibilidade de extin<;ao de aldea
mentos combase nos argumentos referidos. Por outro lado, o aviso 
de 20/11/1855 afirmava que aos índios que habitassem aldeamen
tos extintos pertenceriam os terrenos nos quais tinham estado de 
posse. 

A Lei Estadual n.º 439, de 13 de outubro de 1906, deu nova opor
tunidad.e para que as sesmarias ou outras concess6es do governo, 
que nao haviam sido demarcadas nos termos da Leí de Terras de 
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1850, fossern revalidadas. O c.rítério estipulado era que essas terras 
se achassern cultivadas em pelo menos um ten;o de sua extensao e 
com morada habitual dos respectivos sesmeiros ou concessioná
rios, seus representantes ou seus legítin1os sucessores. Esta seria 
urna nova oportunidade para demarcar as terras dos índios que 
preenchiam esses requisitos, mas isso nao ocorreu . 

Essa estratégia de /1 resgate" das terras e da etnícidade atendia 
ainda a urn outro objetivo: a garantia de bra<;os para trabalhar nos 
latifúndios. Sem a propriedade da terra os povos indígenas fica
vam ambulantes e disponíveis para o trabalho na lavoura dos gran
des proprietários. 

Outra estratégia utilizada para dissolver o componente nacional 
das povoa<;oes indígenas foi criar, nas ter.ras devolutas, aldeamen
tos com "silvícolas das diferentes tribos que dispersas percorrem 
os sertoes desertas" (cf. Ofício 170, de 30/3/1858 - Diretoria de 
Coloniza<;ao). Essa foi a estratégia fundamental utilizada com rela
<;ao aos africanos que foram trazidos para o Brasil. A mistura de 
diferentes na<;oes ünpedia o fortalecimento dos la<;os nacionais e 
favorecía a integra<;ao na vida e nos costumes do Estado nacional 
brasileiro. 

No final do século XIX, as autoridades brasileiras avaliaram como 
insatisfatórias as práticas de /1 civiliza<;ao" em vigor. Em 1892 o ser
vi<;o de catequese e civiliza<;ao dos índios deixou de ter recursos da 
Uniao, passando exclusivamente a al<;ada dos estados.27 

Essa avalia<;ao foi refor<;ada por um presidente da província do 
Maranhao que argumentou que o programa de catequese, em exe
cu<;ao na época, nao trouxera nenhuma vantagem já que os índios 
continuavam "sem escolas, sem roupas, descal<;os, sem chapéus e 
conservando os hábitos selvagens de furar a orelha e os lábios". 
Acrescentou que os índios que viviam em tribos errantes estavam 
em melhor situa<;ao, pois haviam aumentado em popula<;ao e vi
viam satisfeitos, ocupados na ca<;a, na pesca e na extra<;ao do óleo 
de copaíba. Considerou ainda que, mesmo os que viviam indepen-

27 A estadualizac:;ao da questao indígena íoi confirmada, no Maranhao, 
pela Lei Estad u al n.0 289de 11/ 4/1901. 
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dentes, no meio das matas ou agregados a fazendeiros e lavradores 
bem intencionados estavam mais adiantados em indústria e costu
n1es. Defendeu a tese de que livres da tutela os índios procurariam 
o contato comos civilizados do interior, exercendo com toda liber
dade o comércio e a indústria, soba prote<;ao das autoridades e das 
leis do país (Freitas, 1883). 

A estratégia de (des)conhecimento dos povos indígenas e dos seus 
territórios foi executada, também, mediante o decreto estadual de 
10/ 4/1899, que transformou todas as aldeias de índios existentes 
no Maranhao em colonias, subordinadas a Reparti<;ao de Terras 
Públicas. Aquestao das terras para os povos indígenas saiu da al<;a
da de um órgao específico no trato com essas popula<;oes, as direto
rias de índios, para a jurisdi<;ao do órgao responsável pela questao 
fundiária de modo geral. A altera<;ao mais significativa trazida por 
este decreto era relativa a forma de dernarca<;ao das terras destina
das as colonias de índios que seriam divididas em lotes de no máxi
mo 25 hect ares cada: 

"Depois de aprovadas pelo Governo a demarca<;ao e divisao 
das terras, será dado gratuitamente um lote a cada índio civili
zado ou familia de índios que o ocupar, expedindo-se, para isso 
os respectivos títulos, que deverao ser registrados, sern ónus al
gum para os concessionários" (art. 3.0

, in: Annaes do Congresso do 
Estado do MaranhiW, 1899). 

As colonias disporiarn ainda de lotes "baldios" para serern ocu
pados por índios que se fossern incorporando a colonia. Estava pre
vista também a possibilidade de ocupa<;ao de alguns lotes por indi
víduos nao índios, os qua.is estariam obrigados a comprá-los pelo 
pre<;o mínimo legal. 

As novas regras configuravam a interdi<;ao das formas coletivas 
de posse e uso da terra. Se, por um lado, 11beneficiavam" os povos 
indígenas livrando-os do ónus da compra da terra, o que se aplica
va aos que nao fossem índios, por outro pretendiam introduzir os 
povos indígenas no sistema nacional de propriedade individual da 
terra. Oficializa-se entao o /1 desconhecimento" da no<;ao de territó
rio. O decreto em questao da.va ainda poderes ao estado do Mara-
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nhao de extinguir as aldeias que nao considerasse convenientes 
transfonnar em colonias. 

ÍNDIOS: UM PROBLEMA NACIONA L 

OU "A VOLTA DOS QUE NAO FORAM " 

No início do século XX a questao indígena no Brasil assumiu 
papel de destaque. Situac;oes de conflito ocorriam em váríos esta
dos. Em Minas Gerais e no Espírito Santo os Botocudos resistirarrt a 
invasao de seu território, pela colonia italiana de Sao Mateus, cau
sando grandes conflitos. Em Sao Paulo os Kaingang interron1pe
rarn a constru<;ao da ferrovia Noroeste e mantiveram o controle sobre 
urna área de 500 km2 entre os río Tieté, Peixe e Paranapanema (Ri
beiro, 1979:97-100). 

O Estado brasileiro já havia apostad.o na extin<;ao dos povos in
dígenas, já os havia definido como "supostos" índios e eis que es
ses povos voltarn ao cenário nacional, na forma de um problema a 
ser resolvido. A entrada da questtlo indígena no cenário nacional co
incide com o início dos programas de coloniza<;ao agrícola para 
promover a ocupa<;ao do território brasileiro. 28 

As terras ocupadas pelos índios estavam sendo disputadas pe
las frentes de expansao da sociedade brasileira, no seio da qual es
sas lutas tinham repercuss6es e suscitavam debates. Havia segmen
tos que advogavam a interferencia do Exército para terminar com 
os conflitos, adotando as mesmas táticas de extermínio usadas pela 
América do Norte. Outros, influenciados pelo positivismo francés, 
alegavam ser responsabilidade do governo proteger as popula<;oes 
indígenas, até que assumissem seus lugares como cidadaos da re
cém-criada república brasileira. 

Em 1910, a questao indígena voltou para a esfera da Uniao. Por 
meio do Decreto 8.072, de 20/ 6/1910, foi criado um órgao indige
nista, o Servi<;o de Prote<;ao aos Índios e Localiza<;ao de Trabalha
dores Nacionais -SPILTN.29 

28 Sobre as estratégias de colonizac;ao agrícola ver Tavares dos Santos 
(1993). 

29 O SPlLTN surgiu soba influencia de positivistas ligados ao apostolado 
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De acordo com Lima, o Marechal Candido Mariano da Silva 
Rondon, o primeiro a dirigir o SPit;fN, assim definiu as tarefas des
se órgao: 

"Servi<;o que tem para campo de ac;ao toda a vastidao do ter
ritório nacional, desdobrando-se em urna seqüencia de atos que 
nao podem ser interrompidos, sob pena de malogro de todo o 
trabalho em andamento, de todo esfor<;o despendido, Servi<;o que 
se dirige a um tempo a natureza selvagem do solo e a natureza 
selvage1n de seu habitante, necessitando do emprego de métodos 
experimentais de cultura e da prática de processos científicos de 
civiliza<;ao no desbravamento das terras e no trato da alma hu
mana. Servi<;o que para ser eficaz, para desenvolver-se, para pro
duzir e consolidar-se caxece de um exercício continuado, distri
buído por urna multiplicidade de órgaos convergentes, um tal 
Servi<;o assim caracterizado, atenta a enomúdade do território 
nacional, ou melhor, a dissemina<;ao das tribos indígenas na gran
de órbita de sua vida nómade por esse imenso território, só pode 
ser executado por crescido número de funcionários de várias 
categorías, num grande cerco de paz, num assédio extenso e pa-

' ciente. Nao resta dúvida de que o governo, do mesmo passo que 
protege, ampara e salva o índio brasileiro, promove e assegura 
os meios indispensávejs a conquista de grande parte do interior 
do país, até entao védado tanto aos nacionais como aos esttan
geiros" (apud Lima, 1995:130). 

O que foi posto por Rondon evidencia que a política do Estado 
brasileiro com rela<;ao aos povos indígenas per1nanece voltada para 
a "civiliza<;ao" dos índios. A tarefa de civilizar implicava transfor-

leigo, o que contribuiu para que a catequese deixasse, mais urna vez, 
de ser o carro-chef e da prática estatal para comos índios. Os religiosos 
foram substituídos por mi1itares e a catequese pela prote~ao (Lima, 
1995). Foi criado subordinado ao Ministério da Agricultura, passando 
em. 1930 para o Ministério do Trabalho, em 1934 para o da Guerra e 
retornando em 1939 para o da Agricultura. Em 1928 passou a ser sim
plesmente SPI. 
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má-los nos futuros trabalhadores nacionais. Muito embora ele uti
lize a categoría f ndio brasileiro/ distingue os povos indígenas dos 
nacionais e dos estrangeiros. Permanece a lógica ambígua do ser bra
sileiro, nao o sendo. Ao mesmo tempo que nega a especificidade 
dos pavos indígenas classifica-os como diferentes dos brasileiros, 
por ele referidos como nacionais. A recusa de Rondon em classificar 
os índios como brasileiros ou como estrangeiros aponta para o que 
Lima definiu como a transitoriedade da categoría índios: 

"Em primeiro lugar deve-se reconhecer o p:rhnado da idéia 
de que «OS índios» eram um estrato social concebido como tran
sitório, futuramente incorporáveis a categoría de trabalhado
res nacionais. Para o SPILTN as populac;oes classificáveis en
quanto indígenas nao eram pavos dotados de história própria, 
de tradic;oes que os singularizariam entre si sendo a comunida
de nacional brasileira deles distinta: eram brasileiros pretéri
tos, a comunidade imaginada se antepondo a seus componen
tes" (1995:120). 

A designac;ao dos índios como silvícolas vai aparecer com fre
qüencia nos documentos do SPI, ern coerencia com a afirrnac;ao de 
Rondon relativa a natureza selvngem desses povos. Rondon definía o 
silvícola em contraste como civilizado, sendo este último o modelo 
a ser alcanc;ado pelo processo civilizatório. 

Cabía ao SPILTN criar terras para os povos indígenas, tal co1no 
vinha sendo feíto, por exemplo, no sistema da Diretoria-Geral de 
Índios. As terras nas quais eram situadas as povoac;oes indígenas 
nao conferiam comas territorialidades construídas histórica e cul
turalmente por esses pavos. A intenc;ao era justamente liberar estas 
últimas para a instalac;ao das diversas frentes de expansao da so
ciedade brasileira. 30 O decreto de criac;ao do SPILTN, ao referir-se 

30 Segundo Oliveira Filho (1998:33), a estratégia de a<;ao d o SPI an te o 
choque das frentes pioneiras cornos grupos indígenas parece ter sido 
estabelecer de imediato urna área reduzida como terra reservada aos 
índios, assegurando logo tais díreitos pela demarca<;ao e livrando as 
demais faixas de terra para a ocupa<;ao pelos brancos. 
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as terras para os povos indígenas introduz a idéia da efetividade 
da sua posse pelos índios, assim como seu usufruto. 

O Estado brasileiro, por interrnédio do governo federal e dos 
estaduais, continuava a distinguir os pavos indígenas com relac;ao 
ao povo brasileiro. A classificac;ao des te como "nacionais" e das 
populac;oes indígenas como povoafifes indígenas, ou simplesmente 
índios, expressava a ambigüidade desse Estado que, ao mesmo 
tempo, afirmava e negava os pavos indígenas como brasileiros.31 

Ao lado da intenc;ao de proteger e garantir a posse e o usufruto 
das terras aos índios, permaneciam recursos legais que justifica
vam o confisco dessas mesmas terras. Exeni.plo disso é a lei esta
dual de 23 de abril de 1917, que dispoe sobre as ter.ras devolutas 
do estado do Maranhao e incluí, entre estas, " os terrenos das al
deias de índios extintas pelo abandono dos seus habitantes ou por 
Leí" (art. 1.0

, parágrafo 2). Este é um refon;o a estratégia que vi
nha sendo posta em prática, desde a Lei de Terras de 1850, me
diante a extinc;ao de aldeamentos sob a alegac;ao de que os índios 
se encontravam misturados a massa da popula~ao. Essa medi
da foi confirmada pelo Decreto Estadual n. º 417, de 1921 e pelo 
Decreto Estadual 4.028, de 1969. Estas sao as únicas referencias 

• 
aos índios na legislac;ao agrária do Maranhao, além da Leí 81, de 
15/12/1936, que autoriza demarcar as terras <loadas aos índios 
Canela de Barra do Corda. · 

~ 

A categoría "terra dos índios" volta ao cenário como Decreto 
736, de 6/ 4/1936, que a define como: 

"Aquela em que presentemente vivem e já primariamente ha
bi tavam; Aquela em que habitam e sao necessárias para o meio 
de vida compatível com seu estado social; Aquela que já !hes 
tenha sido ou venha a ser reservada para seu uso ou reconhecida 
como de sua propriedade a qualquer título" (cap. I, art. 2). 

O artigo 3.0 <leste decreto afirma que cabe ao SPI impedir que as 

31 Pela Lei 592, de 29/4/1911 o estado do Maranhao autorizou a cessao, 
ao governo federal, das terras devolutas que fossem necessárias para a 
funda<;ao de núcleos de colonos nacional:,· e de povoafoes tí1dfgenas. 
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terras habitadas pelos "silvícolas" sejam tratadas como devolutas, 
demarcando-as, e fazendo com que os govemos estaduais e 1nuni
cipais respeitern e garantam a posse dos índios, já reconhecidas pela 
Leí de Terras, mesmo nos casos de extinc;ao dos aldeamentos, pro
vando que o fato de os govemos terem deixado de administrar es
ses aldearnentos ou estabelecimentos, ou de superintende-los, nao 
justificava que os índios, ou seus descendentes, fossern espoliados 
de suas terras. 

Este Decreto refon;ou o que já havia sido posto pelo Aviso de 
20/11/1855,32 evidenciando a dinámica do reconhecirnento/ desco
nhecimento das terras dos índios, que tinha como urna de suas ca
racterísticas o nao-cumprimento de determinac;oes legais. 

A questao do reconhecimento das !erras dos fndios, que foi retor
nando ao cenário nacional com a criac;ao do SPI e a expedic;ao do 
Decreto 736, já se fazia presente na Lei Maior do país. A primeira 
Constituic;ao Federal a tratar da terra para os índios foi a de 1934: 

"Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se 
achem permanentemente localizadas, sendo-lhes, no entanto, 
vedado aliená-las" (título IV, art. 129). 

Cabe enfatizar o que foi apontado por Lima (1995:7), de que a 
exigencia relativa ao fato de as populac;oes indígenas se acharem 
"permanentemente localizadas" nas terras, implicava a concepc;ao 
da sedentarizac;ao como um passo adiante no processo de civiliza
c;ao, que significava negac;ao de u1n ser indígena original associado 
a idéia de perambulac;ao. 

Essas determinac;oes foram repetidas pela Constituic;ao Federal 
de 1937 e pela de 1946. De certa forma podia-se perceber que as 
forc;as em favor do Estado protetor estavarn desfrutando de urna 
posic;ao hegemónica. A criac;ao de parques indígenas, nos anos 50 e 
60 do século XX, foi também urna conquista dos setores que defen
diam um modelo protecionista de política indigenista, segundo o 
qual os povos indígenas deveriam ser protegidos pelo governo fe-

32 a. referencia a este aviso anteriormente neste capítulo. 
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deral contra as intromiss6es das áreas pioneiras nos parques e re
servas indígenas. Era a idéia de um tampao protetor, entre os povos 
indígenas e a sociedade nacional, soba forma de parques e reservas 
fechados. O Decreto 50.455, de 19 de abril de 1961, estabeleceu ofi
cialmente as fronteiras do Parque Nacional do Xingu, urna reserva 
federal, situada ao norte do estado de Mato Grosso, criada em 1952. 
Os objetivos do governo ao criar esse parque foram: 

" [ ... ] constituir urna reserva natural onde a fauna e a flora in to
cadas guardassern, para o Brasil futuro um testemunho do Bra
sil do descobrin1ento e, sobretudo, fazer chegar diretamente as 
tribos indígenas da regiao a sua ac;ao protetora, prestando-lhes 
assistencia e defendendo-as dos contatos prematuros e nocivos 
comas frentes de ocupac;ao da sociedade nacional" (Villas Boas, 
1974:9). 

Lago depois de sua criac;ao este parque enfrentou urna tentativa 
do govemo de Mato Grosso de concessao de parte de sua área a 
companhias e especuladores imobiliários.33 

O status jurídico das terras dos índios, c9mo terras públicas, foi 
mantido pela Constituic;ao de 1967, que as clas,sificou como bens da 
Uniao (título I, art. 4. º). Foi no entanto assegurado aos "silvícolas" o 
direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as 
utilidades existentes nestas terra1s (título V, art. 186). 

Outro aspecto importante, constante da Emenda a Constitui<;ao 
de 1967, diz respeito a nulidade e extinc;ao dos efeitos jurídicos de 
qualquer natureza que tenham por objeto o dorrúnio, a posse ou a 
ocupac;ao das terras habitadas pelos silvícolas (Emenda ao art. 198, 
do título V da Constituic;ao Federal de 1967, parágrafo 1.0

). 

Ainda nessa Emenda a Constituic;ao, ficou explicitado que a nu
lidade e a extinc;ao de que trata o artigo 198 nao dariam aos ocu
pantes o direito a qualquer ac;ao ou indeniza<;ao contra a Uniao e a 

33 Segundo investiga~oes feitas pelo SPI, foram transferidos, desse modo, 
seis milhoes de hectares. Urna campanha desenvolvida pela imprensa, 
mobilizada pelos irmaos Vilas-Boas levou o estado do Mato Grosso a 
anular tais transferencias (Davis, 1978); ver também Franchetto (1985). 
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Fundac;ao Nacional do Índio (Emenda ao art. 198, do título V da 
Constituic;ao Federal de 1967, parágrafo 2.0

). Ficou também estipu
lado pela Carta Magna a inalienabilidade das terras ocupadas pe
los índios. 

A nova legislac;ao significou um avanc;o no tocante a possibilida
de de resguardo das terras dos índios com relac;ao ao con.fisco que 
se baseava na alegac;ao de títulos de propriedade possuídos por 
brancas. No entanto, as garantias legais existiam praticamente como 
urna figura de retórica, pois seu descumprimento ocorria com mui
ta freqüencia, até mesmo com apoio do órgao indigenista. Durante 
a década de 1960 a questao indígena assumiu proporc;oes de desta
que em face dos rumos que tomou o SPI, mergulhado em corrup
c;oes de toda ordem. A investiga<;ao sobre os desmandes no SPI ren
deu um relatório de 5.115 páginas, com denúncias de corrupc;ao e 
sadismo (Davis, 1978:33). 

Esse relatório, elaborado pelo entao procurador-geral da Repú
blica, em 1967, teve repercussao internacional e gerou protestos que 
levaram ao fechamento do SPI e a criac;ao da Fundac;ao Nacional 
do Índio - Funai. 

A Lei 5.371de5 de deze-mbro de 1967, que cria a Funai, define 
como suas finalidades o estabelechnento de diretrizes da política 
indigenista e a garantía do seu cumprimento, combase nos seguin
tes princípios: 

"Respeito a pessoa do índio e as instituic;oes e comunidades 
tribais; Garantía da posse permanente das terras que habitam e 
ao usufruto dos recursos naturais nelas existentes; Preservac;ao 
do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu contato coma 
sociedade nacional; Resguardo a aculturac;ao espontanea do ín
dio, de forma que sua evoluc;ao socioeconómica se processe a 
salvo de mudanc;as bruscas" (Funai, 1979:17). 

As diretrizes da Funai apontam para urna política protecionista, 
tal como as do SPI o fizeram, afirmando, no entanto, de forma mais 
sutil o objetivo de "civilizac;ao" dos povos indígenas, que passa a 
ser definida como "aculturac;ao" ou "evoluc;ao socioeconóntica". 

~ 

A situac;ao jurídica dos índios foi regulada pelo Estatuto do In-
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dio, objeto da Lei n.º 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Esta leí 
estendeu as comunidades indígenas a protec;ao das leis do País, nos 

1nesmos fernzos em que se aplicam aos dernais braszleiros, resguardados os 
usos, cosfumes e fradz(:iJes indfgenas. 

No entanto, cabía ao Estado prestar assistencia apenas aos ín
dios que nao estivessem "integrados a comunhao nacional''. A in
tegrac;ao a comunhao nacional equivale ao que antes era definido 
como "confundidos na massa da populac;ao" .34 Outras categorías 
u tilizadas para designar essa condi<;ao eram a de " civilizados" e 
"a culturados". Essas classifica<;oes reforc;avam a concepc;ao de 
transitorialidade que o Estado brasileiro tinha dos povos indí
genas. 

Ainda nos seus principios, o Estatuto afirma que compete a Uniao, 
aos estados e aos municípios garantir aos índios a permanencia 
voluntária no seu hábitat, assim como garantir, nos termos da Cons
titui<;ao, a posse permanente das terras que habitam. 

De acordo como título III <leste Estatuto, sao terras indígenas as 
ocupadas pelos "silvícolas", 35 as reservadas pelo Estado p~a usufru
to dos índios e as de domfnio das comunidades indígenas. E vedada a 
qualquer pessoa estranha aos grupos tribais a prática da cac;a, pes
ca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou 
extra ti va nas terras indígenas (Leí 6.001, título III, cap. 1 ). 

Ficou estabelecido que as terras indígenas seriam administrati
vamente demarcadas, devendo essa demarca<;ao ser homologada 
pelo presidente da República e registrada/ no livro do Servic;o de 
Patrimonio da Uniao-SPU e no registro imobiliário da comarca 
da situa<;ao das terras. Contra a demarcac;ao assim processada, nao 
caberia a concessao de interdito possessório, sendo facultado aos 
interessados contra ela recorrer por meio de a<;ao petitória ou de-

1narcatória (ibídem). 
De acordo com o Estatuto, o reconhecimento, aos índios, do di

reito de posse permanente das terras que habitam, independe da 
demarca9tlo tiestas !erras, sendo assegurada a assistencia aos índios, 

34 Cf. Decisao n.º 172, de 1850, já referida. 
35 Atentar para o fato de que a expressao silvícola remete para "habitan-

tes da selva". 

Terra dos indios, terra indígena, território 1 8 9 



.. atendendo a situa<;ao em que vivem e ao consenso histórico sobre a 
antiguidade da ocupa<;ao (Leí 6.001, título IIt cap. II). 

As áreas reservadas referidas nos princípios do Estatuto sao as 
destinadas pela Uniao, para posse e ocupai;ao pelos índios, com 
direito ao usufruto e utiliza<;ao das riquezas naturais existentes. Tajs 
áreas nao se confundem comas de posse imemorial das tribos indí
genas e podem organizar-se nas seguintes formas: 

"Reserva indígena: área destinada a servir de hábitat a grupo 
indígena, com os meios suficientes a sua subsistencia; Parque 
indígena: área contida em terra na posse de índios cujo grau de 
integra<;ao permita assistencia económica, educacional e sanitá
ria dos órgaos da Uniao, em que se preservem as reservas de 
flora e fauna e as belezas naturais da regiao; Colonia agrícola 
indígena: área destinada a explora<;ao agropecuária, administrada 
pelo órgao de assistencia ao índio, onde convivam tribos acultu
radas e membros da comunidade nacional; Território federal in
dígena: unidade administrativa subordinada a Uniao, instituída 
em regiao na qual pelo menos um terc;o da popula<;ao seja for
mado por índios" (ibiden1, cap. III). 

As terras de dornínio indígena sao as de propriedade plena do 
índio ou da comunidade indígena, havidas por qualquer das for
mas de aquisi<;ao do domínio, nos termos da legisla<;ao civil (ibí
dem, cap. IV). 

Ficou ainda estabelecido que caberia ao órgao federal de assis
tencia ao índio a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos 
índios, podendo solicitar a colaborac;ao das For<;as Armadas e da 
Polícia Federal para assegurar a prote<;ao das terras indígenas (ibí
dem, cap. V). 

/ 

O Estatuto do Indio revela a ambigüidade que vinha marcando 
outras legisla<;6es indigenistas. Ao definir a categoría índio, utiliza 
critérios que distinguem os índios da sociedade nacional para, em 
seguida, ao garantir aos índios a prote<;ao das leis do País, afirmar 
que tal deve ser feito como aos demais brastleiros. Com relac;ao a terra 
a ambigüidade se encerra na defini<;ao de urna terra que é afirma
da, ao mes:111o tempo, como indígena e um bem da Uniao, ou seja, 
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da sociedade brasileira. A categoria terra dos índios passa a ter o 
significado de terra para os índios, demarcando claramente a con
dic;ao de posse e usufruto pelos índios e propriedade do Estado 
brasileiro. 

ÍNDIOS E BRASILEIROS: OS DILEMAS DA ALTERIDADE 

A questao da ambigüidade, no trato com os povos indígenas, 
toma-se evidente também na execu<;ao da política fundiária do País. 
Se por curtos períodos de tempo o Estado brasileiro destinou a um 
só órgao a responsabílidade pela questao fundiária, a prática mais 
comum tem sido a existencia de dois órgaos que parecem executar 
políticas bem diferenciadas, sugerindo a existencia de dois Esta
dos, um indígena e um brasileiro. 

O SPI foi contemporaneo do Instituto Nacional de Imigra<;ao e 
Coloniza¡;ao (Inic) e também do Instituto Nacional de Desenvolvi
mento Agrário (Inda), órgaos que, em diferentes períodos, executa
ra1n a política fundiária no País. 

A Funai convive hoje como Instituto Nacional de Coloniza<;ao e 
Reforma Agrária (Incra), criado em 1970.36 Este é um órgao especí
fico para lidar com a questao fundiária. Sua cria<;ao foi ju~tificada 
pela necessidade de agiliza<;ao dos trabalhos de regulariza<;ao fun
diária. Sua política é executada por unidades administrativas de
nominadas Projetos Fundiários. 

É interessante observar como se processam a atua<;ao do Incra e 
suas rela<;oes coma Funai. Ambos lidam com questoes fundiárias, 
mas operam com base em diferentes princípios e utilizam lingua
gens diferenciadas. Por outro lado, estabelecem urna política re
cíproca de silencio, gerando muitas vezes urna sobreposi<;ao nas 
áreas em que atuam, favorecendo a eclosao de conflitos. 

A discriminac;ao das terras, responsabilidade dos órgaos acima 
referidos, pode acorrer por vía administrativa ou judiciat e esta 
última só deve ser utilizada em situa<;oes nas quais a vía adminis
trativa nao seja suficiente. O processo administrativo, em ambos, 

36 Decreto-Lei 1.110, de 9 de junho de 1970. 
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ocorre por etapas. No Incra, em primeiro lugar, é feíta a eleic;ao da 
área, que deve priorizar áreas de tensao sociat de grande concen
trac;ao de agricultores e grande produc;ao. No entanto, o que tem 
ocorrido é a selec;ao prioritária de áreas de fronteira, nas quais a 
demanda pela terra ainda é pequena n1as que possui um peso es
tratégico para os militares. Nessas áreas, os núlitares tém oferecido 
resistencia a demarcac;ao de terras indígenas, alegando questoes de 
seguranc;a das fronteiras intemacionais. 

A segunda etapa da discriminac;ao é a caracterizac;ao fundiária. 
Nesse momento, configura-se o risco de sobreposic;ao da área esco
lhida com áreas ocupadas por povos indígenas. Urna articulac;ao 
entre os dois órgaos poderia evitar que as áreas plotadas pelo Incra 
nao incidissem sobre terras habitadas por povos indígenas. 

Linhares (1998) observou a inexisténcia de troca de informac;oes 
entre os dois órgaos, muito embora haja insh·uc;ao burocrática para 
que ocorra. No caso das terras indígenas, que quase sempre sao de 
difícil acesso, o Incra nao consegue verificar a presenc;a indígena e 
fica na dependencia da informac;ao a ser concedida pela Funai. Ou
tro agravante é o fato de a discriminac;ao geralmente ser feíta pelos 
funcionários regionais do Incra, os quais, na maioria das vezes, pos
suem ligac;oes com os políticos locais que os pressionam para a "libe
rac;ao1' das terras de ocupac;ao indígena. Em algumas situac;oes, esses 
funcionários conquistam mandatos eletivos1 aumentando assim seu 
interesse em dispor das áreas para assentar correligionários. 

Concluída a caracterizac;ao fundiária, o oficial de Registro de 
Imóveis da Circunscric;ao Judiciária é notificado para que, a partir 
daquela data, nao efetue nenhum registro de imóveis na área dis
criminada. Coma segunda publicac;ao do edital inicia-se a habilita
c;ao, estabelecendo-se o prazo de sessenta días para que os interes
sados se manifestem. 

Na Funai, a demarcac;ao administrativa é feíta por etapas e pro
cedimentos regulamentados por legislac;5es que tén1 variado ao lon
go do tempo, de acordo comos interesses políticos do país. Esse 
órgao comec;ou a de1narcar as terras indígenas seguindo o Decreto 
79.999, de 8 de janeiro de 1976, que referendava o exposto no Esta
tuto do Índio, de acordo como qual cabía a prin1eira - coma ajuda 
de um antropólogo e um engenheiro ou agrimensor, proceder aos 
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estudos e levantamentos para a identificac;ao, a delimita<;ao e a de-
1narca<;a.o das terras indígenas. 

Em 1983, o Decreto 88.118, de 23 de fevereiro, retirou da Funai a 
competencia exclusiva na definic;ao das terras indígenas, deslocan
do o poder de decisao para os ministérios do Interior e de Assuntos 
Fundiários. A Funai passou a atuar em parceria com um grupo de 
trabalho interministerial, enviando as conclus6es a Presidencia da 
República para as providencias devidas. O grupo interministerial 
tinha poderes para sugerir o reestudo das propostas da Funai e so
licitar a participac;ao de outros órgaos, federais e estaduais, na ava
lia<;ao de u1na terra indígena. Com isso pretendía-se "equilibrar" o 
jogo de interesses num processo desse tipo, considerando nao só os 
interesses indígenas, mas também o interesse de outros setores da 
sociedade. Por outro lado, segundo o referido de-creto, o levanta
mento e os estudos para a delimita<;ao da terra indígena seriam 
feítos por técnicos da Funai e especialistas, sem especificar a pre
sen<;a de antropólogos, como ocorria anteriormente. 

Novas altera<;6es no processo de demarcac;ao foram introduzi
das em 23 de setembro de 1987, pelo Decreto 94.945. Este alterou a 
composi<;ao do grupo de trabalho, ficando sua coordenac;ao a cargo 
de um antropólogo, sertanista ou indigenista da Funai, coma parti
cipa~ao de representantes do Incra. Caso a terra se encontrasse em 
área de fronteira com outros países, contatia coma, participa<;ao de 
um representante da Secretaria-Geral do Conselho de Seguranc;a 
Nacional. 

Por outro lado, ficou estabelecido que, enquanto nao fossem con
cluídos os trabalhos de demarcac;ao de todas as terras indígenas, 
nao seriam examinadas propostas de altera<;ao de limites de terras 
já demarcadas. 

O Decreto 22, de 4 de fevereiro de 1991, tentou impor maior par
ceria nas a<;oes da Funai e do Incra relativas a demarca<;ao das ter
ras indígenas.37 A atua<;ao do antropólogo coordenador do grupo 
de trabalho seria assessorada por técnicos especializados da Funai 

37 Apesar de o Decreto n. º 22 ter determinado maior parceria entre a Funai 
e o Incra nos trabalhos de discriminac;ao de terras, urna análise da cor
respondéncia mantida entre esses órgaos apontou o desinteresse da 
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e do órgao federal ou estadual responsável pela questao fundiária. 
A este último atribuía-se a responsabilidade pelo reassentamento 
dos ocupantes nao índios encontrados na área, estabelecendo-se 
também que os povos indígenas teriam participac;ao em todas as 
etapas da demarcac;ao. 

Esse Decreto remeteu novamente a Funai e ao :tv1inistério da 
Justic;a o poder de demarcar as terras indígenas, antes assumido 
pelo grupo interministerial. Por outro lado, abriu espac;o para a 
revisa.o das terras demarcadas ou aprovadas na legislac;ao ante
rior. 

Atualmente estao em vigor novas regras para a dernarcac;ao de 
terras indígenas. O Decreto 1.775, publicado em 1996, trouxe muita 
polémica e resistencia dos setores da sociedade brasileira envolvi
dos com a questao indígena e das próprias comunidades indíge
nas. A polemica foi instituída em torno da possibilidade, a berta pelo 
novo decreto, de que terceiros contestem os limites das terras indí
genas, pelo princípio do contraditório:38 

"Desde o início do procedimento demarcatório até noventa 
dias após a publicac;ao de que trata o parágrafo anterior, pode
rao os Estados e municípios em que se localize a área sob de
marcac;ao e demais interessados manifestar-se, apresentando ao 
órgao federal de assistencia ao índio razoes instruídas com to
das as provas pertinentes, tais como títulos dom.iniais, laudos 
periciais, pareceres, declarac,;oes de testemunhos, fotografias e 
mapas, para o fim de pleitear indenizac;ao ou para demonstrar 
vícios, totais ou parciais, do relatório de que trata o parágrafo 
anterior" (parágrafos 7 e 8 do art. 2.0 ). 

Funai emprestar informac;oes solicitadas pelo Incra. De um total de 35 
pedidos de informa<;ao, enviados e1n 1982, a Funai respondeu a ape
nas seis no prazo previs to ern lei. Vinte e nove foram respondidos fora 
do prazo, vinte e tres após o fechamento das discriminatórias, e oito 
tinham respos ta afirmativa sobre a presenc;a d e índios nas áreas 
(Linhares, 1998:140). 

38 Princípio que determina que se de oportunidade a parte n ao só de fa
lar sobre as alega<;oes do outro litigante, como também de fazer a pro
va contrária. 
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Essa determinac;ao foi considerada um retrocesso na legislac;ao 
brasileira. Antropólogos, indigenistas, organizac;oes nao-governa
mentais e os índios interpretaram a incorporac;ao do contraditório 
como urna possibilidade de reduc;ao das terras indígenas.39 

Nos processos discriminatórios, os limites propostos pelos ín
dios nao sao considerados, sendo aceites apenas os limites defi
nidos por decretos. A presen<;a indígena na área também nao é 
motivo suficiente para instruir a ac;ao do Incra, muito embora a le
gisla<;ao brasileira considere que urna terra para ser considerada 
terra indígena nao precisa estar demarcada. 

Em algumas situac;oes, o Incra desconhece terras indígenas já 
demarcadas, mesmo que a demarcac;ao seja antiga. Isso reforc;a, por 
u1n lado, o argumento de que a atuac;ao desses órgaos é desarticu
lada, corno se nao estivessem subordinados aos interesses de um 
mesmo estado. O órgao fundiário do País parte para urna a<;ao dis
criminatória desconhecendo as áreas que já tém situac;ao jurídico
administrativa definida. Isso ocorreu com rela<;ao aterra indígena 
Pareci, demarcada em 1968 (Linhares, 1998:142). 

No entanto, atitudes desse tipo sugerem tarnbém a intenc;ao do 
Estado brasileiro de desconhecer as terras indígenas. Em alguns 
casos, a própria Funai abre mao dos direitos dos índios aterra, seja 
concedendo certidao negativa de terras ocupadas por índios,40 seja 
argumentando que, apesar do reconhecimento da ocupac;ao indí
gena, aterra nao deve ser considerada corno indígena tendo em 
vista atender aos interesses de terceiros. O depoimento do presi
dente da Funai, a respeito da Fazenda Guariba (Roraima) é ilustra
tivo desse procedimento: 

" [ ... ] as malocas existentes n~egiao es tao de tal forma situadas, 
que se delimitadas de acordo comos procedimentos regulares, a 

39 Segundo este decreto as terras indígenas ainda nao homologadas tarn
bém ficariam sujeitas a contesta<;ao. 

40 No norte do Mato Grosso, urna certidao negativa da Funai de que nao 
havia indígenas na regiao permitiu a instala<;ao de empresas a~op~
cuárias no território em que vivem os índios Tapirapé, na confluencia 
dos rios Tapirapé e Araguaia (Martins, 1995:107). 
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rigor, todas aquelas terras seriam consideradas como de posse 
imemorial dos índios. A Funai, preocupada comas repercussoes 
sob todos os aspectos, que atos de tal natureza provocaria na 
regiao, vem, a través de exaustivos estudos, procurando urna so
luc;ao onde o respeito mútuo entre as duas etnias proporcione a 
integrac;ao harmoniosa dos primeiros a comunhao nacional, ob
jetivo básico da política indigenista brasileira" ( apud Linhares, 
1998:143). 

Situac;ao semelhante ocorreu no Maranhao quando a Funai en
cenou o jogo ambíguo, ora reconhecendo as terras como posse dos 
Tenetehara/Guajajara, ora negando tal posse, favorecendo os inte
resses de urna ordem religiosa e de um povoado. Essa situac;ao foi 
definida, como será explicitado no capítulo seguinte, no confronto 
entre os interesses dos Tenetehara/ Guajajara e dos lavradores que 
com eles disputavam a terra. 

No Maranhao, o Incra instalou um Projeto de Colonizac;ao uti
lizando áreas ocupadas pelos Tenetehara/Guajajara. Estes foram 
remanejados para outra área, numa transferencia que causou pre
juízos económicos e rnorais. A Funai nao tomou nenhurna provi
dencia para evitar que isso acontecesse. No capítulo seguinte esse 
remanejamento será descrito em maiores detalhes. 

O que se observa nos processos de discriminac;ao é que Funai e 
Incra nao atuam de forma articulada para atingir seus objetivos re
lativos a regularizac;ao fundiária. Em muitas situac;oes, o Incra te1n 
feito a discriminac;ao de áreas lin1ítrofes as terras indígenas e auto
rizado a sua ocupac;ao, deixando as terras indígenas sem regulari
zac;ao e mais sujeitas as invasoes das que as cercam e que desconhe
cem seus limites. 

Inúmeras sao as situac;oes de demarcac;oes de terras indígenas 
nas quais a Funai nao cumpriu com suas func;5es e objetivos.41 A 
disputa pela terra, aquí analisada, é apenas um exemplo dessa for
ma de ac;ao da Funai que reflete a ambigüidade do Estado brasilei
ro no que se refere ao reconhecimento das terras indígenas. 

41 Cf. O gravador do / u runa. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1982, ca p. 5. 
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A Constituic;ao Federal de 1988, atualmente em vigor, ampliou 
os direitos indígenas de forma significativa. É a primeira Constitui
c;ao brasileira que possui um capítulo tratando, exclusivamente, dos 
índios: o capítulo VIII do título VIII, Da Ordem Social. Com relac;ao 
a terra, foram ampliados os critérios para a definic;ao das terras tra
dicionalmente ocupadas pelos índios: 

"Sao terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas ativida
des produtivas, as imprescindfveis d preservnftio dos recursos amb1en
tais necessários a sua reproduftlo jlsica e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradic;oes" (capítulo VIII, art. 231, parágrafo 1-gri
fo meu). 

Essa ampliac;ao expressa urna concepc;ao diferenciada de terra 
para os indios pois procura considerar as necessidades específicas 
das culturas indígenas. Outra novidade constante dessa Carta Cons
titucional é a proibic;ao da remoc;ao de grupos indígenas de suas 
terras, salvo referenduni do Congresso Nacional, em caso de catás
trofe ou epidemia que ponha em risco sua popula<;ao, ou no inte
resse da soberania do país, garantindo-se o retomo imediato, logo 
que cesse o risco (parágrafo 5.0

). 

No entanto, a grande conquista obtida pelos povos indígenas 
nessa Carta foi o reconhecimento oficial de suas organiza<;oes so
ciais, costumes, línguas, cren<;as e tradic;oes, e os direitos originá
rios sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a 
Uniao demarcá-las, proteger e respeitar os seus bens (art. 231). Tra
ta-se de um reconhecimento explícito da alteridade, um reconheci
mento de que os pavos indígenas sao diferentes dos demais brasi
leiros. 

Outra conquista dos povos indígenas está no art. 232, que afirrna 
que os índios, suas comunidades e organiza<;oes sao partes legíti
mas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, 
intervindo o Ministério Público em todos os a tos do processo, rom
pendo com o regime tutelar que sempre havia sido imposto aos 
povos indígenas. 

Ainda sobre aterra, ficou estipulado que a Uniao concluiría a 
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demarca9ao das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da 
promulgac;ao da referida Constituic;ao. O prazo estipulado esgo
tou-se em 1993, se.m que todas as áreas fosse1n den1arcadas. De um 
total de 559 terras indígenas existentes no País, apenas um terc;o 
tem sua situac;ao fundiária regularizada, is.toé, apenas 187 estao 
registradas no Departan1ento de Patrün6nio da Uniao. Das dernais 
372 terras, muitas ainda nao foram sequer delimitadas (ABA, 1998). 

Durante o período de existencia do SPI foram demarcadas 54 
áreas indígenas, com urna extensa.o total de 1nenos de 300.000 hec
tares. As áreas possuíam em média 5.000 hectares, dimensao bas
tante inferior a média das terras demarcadas pela Funai.42 

A definic;ao de urna terra indígena é urna construc;ao sociat e sua 
configurac;ao define-se en1 func;ao de urna cadeia de influencias, 
determinadas pelo momento histórico e político vivido pelo País e 
pela capacidade de luta dos povos indígenas para impor suas rei
vindicac;oes. Atualmente, nao só os povos indígenas estao mais 
cientes desse jogo e interferem nele direta1nente, como a questao 
indígena transcendeu as f.ronteiras brasileiras e é hoje influenciada 
por press6es internacionais1 n as asas da globalizac;ao. A construc;ao 
da terra Cana Brava, tratada a seguir, fornece elementos bastante 
ricos para que se avalie essa problemática. 

As diferentes designa<;óes da.das as terras ocupadas pelos povos 
indígenas e a legislac;ao criada pa1·a discrirniná-las expressarn a ló
gica ambígua do Estado brasileiro ao lidar como assunto. Os dile
mas do reconhecimento territorial existem desde o Brasil Colonia, 
quando a problemática girava em torno do binomio terra/ naciona
lidade. Os povos indígenas eram reconhecidos corno na<;5es pos
suidoras de um território que deveria ser respeitado. No entanto, 
esse reconhecimento era ·mediado por um projeto civilizador que 
objetivava a diluic;ao das nac;oes indígenas no conjunto da na<;ao 
colonizadora. Sendo bem-sucedido esse projeto, as terras, que an
tes eram indígenas, serian1. incorporadas a Metrópole. 

Desde o período colonial instaurou-se a a:mbigüidade entre re-

42 As terras de.marcadas pela Funai no Maranhao possuem, em média, 
120.000 hectares. 
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conhecimento e desconhecimento, conquista e prote<;ao. O reconhe
cimento e a prote<;ao eram urna estratégia para a efetivac;ao da con
quista no longo prazo. Os povos indígenas, reconhecidos como 
senhores de suas fa.zendas, eram também designados como naroes sel
vagens, rniseráveis índios e hordas de fndios selvagens que eram con
trastados com os colonizadores, designados como a massa da po
pulat;ilo civilizada, próprios nacionais, particulares ou ainda povoadores 
nactonats. 

A lógica ambígua mantém-se após a Independencia do Brasit 
representada de diferentes formas. Decreta-se, formalmente, o fim 
da alteridade <liante da imposi<;ao de urna única nac;ao - a brasi
leira. As terras indígenas sao designadas primeiramente como ter
ras devolutas, depois como terras publicas e bens da Uniao. Os povos 
indígenas sao designados como índios ou stlv(colas mas, ao mesmo 
tempo, definidos como brasileiros. Sao cidadaos brasileiros, dife
rentes dos demais brasileiros e que nao se sentem incorporando a 
nacionalidade brasileira. Por serem "diferentes" a eles se aplicam 
leis e tratamento diferenciados do que é aplicado aos demais brasi
leiros. 

Ao longo desse processo de colonizac;ao e civiliza<;ao, o Estado 
nacional sempre imp6s seu poder de reconheceros limites das terras 
dos índios. Esse reconhecimento <lava-se sobretudo pelo (des )co
nhecimento, expresso nos atos de doat;iioe dentnrcaftlo das terras para 
os índios. Tanto a demarcat;iio quanto a doat;iio implicavam um ato 
arbitrário de estabelecer urna divisao sobre fronteiras que já ha
viam sido delimitadas em confrontos intertribais e na própria dina
rnica das rela<;óes dos povos indígenas coma terra. 
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Capítulo 2 

A DISPUTA PELA TERRA 
NO TEMPO E NO ESPA<;O 

A DISPUTA PE LA TERRA entre Tenetehara/Guajajara e mora
dores dos povoados Alto Alegre, Sao Pedro dos Cacetes e 

Centro do Meio tem urna história. Essa história é disputada pelos 
atores do campo político que a constroem combase em diferentes 
concepc;oes de tempo e de espa<;o. 

Um processo político caracteriza-se tanto por períodos de confli
to como por períodos de trégua. Nesse sentido, a apreensao do pro
cesso na sua dimensao histórica é importante para a caracterizac;ao 
do "campo político" na sua dinfunica, de modo que situa<;6es pre
sentes possam ser mais bem compreendidas por ocorrencías passa
das. A memória de conflítos anteriores é contínuarrlente revivida e 
assu1ne significado especial nos conflitos presentes. Parafraseando 
Martins afirmo que o "tempo da luta é outro", os processos políti
cos sao demorados e, no ambito dessa demora, o teor 1nais profun
do dos movimentos sociais se revela (1993:39). 

Os Tenetehara/ Guajajara constituem a sociedade indígena com 
maior contingente populacional no estado do Maranhao. Perfazem 
cerca de 13.000 índios (Funai, 1998) que habitam diferentes áreas, 
em regioes distintas do estado, todas demarcadas e homologadas. 
A conformac;ao que possuem hoje as terras habitadas pelos Guaja
jara resulta da correlac;ao de forc;as que se estabeleceu ao longo de 
muitos anos de contato,1 nos quais os Guajajara estiveram sempre 

1 A noc;ao de contato é aquí utilizada nos termos adotados por Cardoso 
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confrontando segmentos da sociedade brasileira, na luta pela ga
rantía de um território específico. Os Tenetehara/Guajajara sao o 
povo indígena que possui mais tempo de contato coma sociedade 
nacional envolvente, dentre os que habitam o Maranhao. 

Os primeiros contatos dos Tenetehara/Guajajara comos brasi
leiros ocorreram ainda no Brasil Colonia, quando da chegada dos 
franceses ao Maranhao, especialmente por ocasiao de urna excur
sao ao vale do Pindaré, em 1616. 2 

Gomes (1977:4) dividiu o tempo de contato dos Guajajara com 
os brasileiros em quatro períodos: primeiro, o período da forma<;ao 
das rela<;6es interétnicas (1613-1755) incluindo-se aí as fases da es
cravidao (1616 a 1653) e da servida.o (1653 a 1755); o segundo pe
ríodo o da liberta<;ao e transi<;ao (1755-1840); o terceiro período ca
racterizado pelas rela<;6es patrao /cliente e a política indigenista 
oficial (1840-1910) e o quarto período refere-se ao século XX e o 
papel do Servi<;o de Prote<;ao ao Índio - SPI/Funda<;ao Nacional 
do Índio - Funai. 

Para efeito desta análise, sao consideradas apenas as relac;6es 
acorridas na regiao que veio a se tornar palco da disputa em ques
tao. Dessa forma, o resgate histórico vai apenas até o século passa
do, período em que as frentes de expansao da sociedade nacional 
foram ocupando a área na qual está localizada a terra indígena Cana 
Brava/ Guajajara e que é caracterizado pelas relac;6es descritas por 
Gomes (1977), como do tipo patrao/ cliente. 

No caso da disputa dos Guajajara comos colonos e os posseiros 
o campo político vai delineando-se ao longo de mais de um século, 
se tomarmos como referencia os primeiros confrontas do tempo da 

de Oliveira, que se refere a situa<;ao de contato entre duas popula<;6es 
dialeticamente unificadas por interesses diametralm.ente opostos, ain
da que interdependentes (1972:127-8). 

2 Segundo Comes, data dessa época o uso regional do termo Gua/ajara 
para os índios Tenetehara. Esse te1n sido um hábito dos brasi1eiros de 
designar os índios com os quais entram em contato a revelía de suas 
autodenomina<;oes. Desde entao os Tenetehara tem sido designados 
por esse nome e se identificam com ele. Como esta atualmente é a de
nomina<;ao mais utilizada pelos Tenetehara e pelos brasileiros, doravan
te utilizarei apenas o termo Gunjnjara. 

1 O 2 1 A disputa pela terra no tempo e no espa~o 

colonia Dous Bra~os3 e da rnissao de Alto Alegre. Esse campo envol
ve diferentes atores que se op6em e se aliam visando alcanc;ar a 
posse da terra. 

De acordo com Velho (1972), em meados do século XVIII foi ocu
pado o sul do Maranhao, pela frente de expansao pastoril, na re
giao que ficou sendo chamada Pastos Bons. Daí saíram expedic;6es 
para todas as dire<;6es e, ao mesmo tempo, foram se espalhando as 
fazendas de gado. Em 1808 surgiu Riachao a oeste e, em 1811, para 
leste, surgiu Porto da Chapada. Durante toda a primeira metade 
do século XIX e boa parte da segunda prosseguiu a expansao pas
toril no Maranhao. Também para leste, criou-se Barra do Corda, 
junto de um afluente do Mearim. Essa frente, de origem baiana, 
alcan<;ou, ainda na metade do século XIX, os chamados vales úmi
dos do Maranhao. Entretanto, o genero da pecuária praticado e o 
ten1or com rela<;ao as tribos indígenas impediu que eles fossem ple
namente ocupados. 

Velho (1972) afirmou tan1bém que o avan<;o da frente agrícola no 
Maranhao, pelo arroz e pelo algodao, até as primeiras décadas do 
século XIX, só havia alcanc;ado o curso inferior e médio do Itapecu
ru e a pon;ao inferior do Turia<;u e do Pindaré. Após 1930, com a 
descoberta do ouro e a "pacificac;ao" dos índios Urubu-Ka' a por, a 
penetra<;ao ocorreu também nas áreas efetivamente novas e de flo
resta dos vales. Aos poucos estabeleceram-se rotas de penetrac;ao. 
Urna dessas rotas, saindo de Caxias, buscou o sudoeste. Parte dedi
cou-se a pecuária, na dire<;ao de Barra do Corda e também na dire- . 
c;ao de Carolina e Imperatriz. Outros procurarain as matas ciliares 
dos altos cursos do Mearim, do Grajaú e do Pindaré. Foi basica
mente com essa frente que os Guajajara da área indígena Cana Bra
va tiveram contato. 

Andrade (1973), ao analisar o movimento de expansao agrícola 
no Maranhao pelo avan<;o da frente nordestina em dire<;ao as terras 
disponíveis situadas a oeste do vale do Itapecuru, afirmou que os 
nordestinos penetraram no Maranhao a través das cidades piauien
ses de Floriano e Teresina, dirigindo-se principalmente para a re-

3 Colonia indígena criada para os Guajajara e dirigida por capuchinhos. 
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giao dos ríos Grajaú, Mearim e Pindaré. Em 1920 essa frente estava 
a oeste de Codó e em 1940 em Pedreiras, já no Mearim. Em 1950 
atingiu Bacabal e em 1957, Santa In es. Em 1959 f ormou-se Bon1 J ar
dim e em 1960 Chapéu de Couro. As margens do Turia<;u foram 
alcanc;adas em 1961, aproximando a frente dorio Gurupi, já nos 
limites da pré-amazónia. Essa frente cortou o Maranhao no sentido 
leste-oeste, penetrando no estado do Pará em fins dos anos 60. No 
entanto, várias de suas ranúfica<;5es permaneceram avan<;ando em 
terras do Maranhao. A regiao do Alto Mearim, onde está localizada 
aterra indígena Cana Brava/ Guajajara, foi atingida, fundan1ental
mente, por essas duas frentes de expansao, e a frente agrícola teve 
maior fixac;ao4 (ver Anexo 4). 

Os Guajajara conquistaram esse território da atual terra Cana 
Brava.5 Segundo Gomes (1999), os Guajajara viviam no Pindaré e 
migraram para o Grajaú e o Mearim, a medida que avan<;avam as 
frentes de expansao da sociedade brasileira (ver Anexo 5). Esse re
cuo no sentido do alto curso dos ríos os pos frente a frente com os 
Timbira que viviam naquela área e comos quais os Guajajara tive
ram muitos conflitos. Esses conflitos estao registrados na documen
tac;ao escrita, mas também na memória oral dos Guajajara mais ve
lhos. 6 

Gomes (1977) contrastou duas regioes básicas de povoamento 
Guajajara no Maranhao: a regiao do río Pindaré e a regiao de Gra
jaú-Barra do Corda. De acordo corn esse autor existe urna espécie 
de divisao espacial, con1 segmentos populacionais Guajajara habi
tando essas regioes bem distintas. A diferen<;a entre as áreas está 

4 Por ocasiao da primeira demarca<;ao dessa terra, e1n 1923, seus limites 
situavam-se no n1unicípio de Barra do Corda, com apenas urna peque
na parte incluída no município de Grajaú. Em 1989, novos municípios 
foram criados e a terra Cana Brava passou a se localizar, em sua quase 
totalidade, no município de Jenipapo dos Vieiras. Ainda nao existe re
presenta<;ao cartográfica dos novos municípios. 

5 Existe farta documenta\ao sobre a presen\a de índios na regiao onde 
hoje está situada a terra indígena Cana Brava, desde o início do século 
passado. Nesse período, as margens dos grandes ríos tais como Pindaré, 
Grajaú, Itapecuru, Corda e Mearirn estavam ocupadas por índios e foi 
através <lestes ríos que os colonizadores avan<;ararn para o interior. 

6 Ver Coelho (1990). 
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nos diferentes tipos de rela<;5es interétnicas que se foram cons
truindo. Essa divisao nao caracteriza nenhuma forma de unidade 
cu ltural distinta. O comportamento social e os símbolos culturais 
que identificamos Guajajara como um povo e como um grupo étni
co estariam presentes nas duas regi5es. 

As duas cidades mais importantes da regiao, hoje sedes munici
pais, sao Grajaú e Barra do Corda. Grajaú surgiu do povoado Porto 
da Chapada, esh·uturado por Antonio Francisco dos Reís, em 1811.7 

A cria<;ao do município de Grajaú foi assim definida pela Enciclopé
dia dos Municfpios Bnzsileiro."-

"[ . .. ]o atual município de Grajaú foi, quando de sua fundac;ao e 
conservac;ao, urna das maiores conquistas da civilizac;ao sobre 
os indígenas nos sertoes do Maranhao" (IBGE, vol. III, 1957). 

Segundo a n1esma f onte, em 1814 os índios (Pukobie) atacaram a 
povoa<;ao que se havia estabelecido, matando 38 pessoas dentro de 
suas habitac;oes. Terian1 escapado apenas seis pessoas que estavam 
ausentes no dia do massacre. En1 1816 foi feíta outra tentativa de 
estabelecer u1n porto público no alto Grajaú, que ficou sendo assis
tido por pequeno destacamento de tropas e foi denominado Sao 
Paulo do Norte. 

A cidade de Barra do Corda foi fundada em 1835, também em 
área já habitada pelos índios. É considerado seu fundador o cearen
se Manuel Rodrigues de Melo Uchoa, que se embrenhou pelas ma
tas, na regiao entre a Chapada (hoje Grajaú) e Pastos Bons como 

7 Antes da funda<;ao de Grajaú o local era o porto de urna fazenda per
tencente a Manuel Valentim Fernandes (IBGE, vol. III, 1957). A Lei Pro
vincial n.º 7, de 29 / 4/1835, elevou o povoado a categoria de vila, que 
foi denominada Vila do Senhor do Bonfim da Chapada, sendo des
membr ada do município de Pastos Bons. Ern 1881, pela Lei Provincial 
n.º 1.225, foi transformada em cidade como nome de Grajaú. Este é o 
maior município maranhense e sofreu várias subdivisoes que origina
ram Barra do Corda (1854), Arnarante (1853 e Imperatriz (1856). O 
município de Barra do Corda foi posteríorrnente des~embrado ~ ~ur
giram: Presidente Dutra e Esperatinópolis (1954), Jen1papo dos Vieiras 
e Fernando Falcao (1989). 
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fim de eleger um lugar para situar urna povoac;ao. Pela Lei n.0 252 
de 30/11/1849, foi criada urna capela curada no segundo distrito 
da Vila da Chapada, no lugar Barra do Corda. De acordo com Bran
des (1994), antes de ser conhecida por Melo Uchoa, Barra do Corda 
era urna aldeia de índios Guajajara e o primeiro nome do povoado 
teria sido Missao. 8 

"PACIFICA<;:Ao" E CONQUISTA 

A grande questao que se punha para o governo era: como possi
bilitar o avanc;o da colonizac;ao por sobre as áreas ocupadas pelos 
pavos indígenas? A principal estratégia proposta era a chamada 
11 pacificac;ao dos selvagens". A ac;ao de pacificac;ao estava direta
mente relacionada a necessidade de expansao da lavoura do algo
dao e da pecuária, daí o interesse nas áreas ocupadas pelos índios 
que, caso continuassem 11 selvagens" nao permitiriam o confisco e 
seriam urna ameac;a potencial de ataques. A estratégia civilizatória 
está bem explicitada na determinac;ao feíta pelo presidente da pro
víncia do Maranhao, Silva Gama, em 1817, da conclusa.o de urna 
povoac;ao no Grajaú, para: 

11 
[ ••• ] situar, civilizar e meter em tráfico moral os índios selva

gens daquele contorno ... Se algumas dessas naf'O'escorresponder 
atraic;oadamente a fiel alianc;a com que forem tratadas, deve-se 
depois de esgotados os meios suaves, fazer-lhes reconhecer pela 
seriedade da puni<;ao quanto devem respeitar o poder das nos
sas forc;as e como será proveitoso viverem na nossa alianc;a e apro
veitarem-se fieln1ente dos subsídios com que lhes procuramos a 
sua felicidade no gozo daquela paz civil que nao conheciam. 
Todos os índios que forem aprisionados nestas ac;oes hostis de
verao ser remetidos para a capital pois nao poderá ficar um ín
dio só coma mínima aparencia de escravidao para que nao entre 
na isca <lestes infelizes e desconfiadísimos selvagens que pode 

8 A Lei Provincial n.0 342, de 31/ 5 /1854, elevou a povoa~ao de Barra do 
Corda a categoría de vila, sendo em julho do mesmo ano, elevada a 
.freguesia, pela Lei n.0 368. 
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caber na magnanimidade e benevolencia de quem os socorre a 
vil protec;ao de os chamar cativeiro" (Of. n.º 1.426, 1817, liv. 1-
grifo meu). 

O processo civilizador mantinha-se, dessa forma, ancorado nas 
formas de violencia simbólica das ac;oes 11 suaves e brandas" e na 
violencia física das ac;oes punitivas mediante as quais o Estado im
punha sua fon;a. 

O Regirnento das Missoes foi o principal ato institucional do pro
cesso político que tinha como objetivo a civilizac;ao dos pavos 
indígenas, durante o Império. Reunidos nas diretorias parciais ou 
colonias, os índios eram requisitados para trabalhar nas mais dife
rentes obras do govemo: operários na construc;ao de estradas, re
n1eiros, etc.9 

É importante ressaltar, que com relac;ao a abertura da estrada 
que ligava Barra do Corda a Chapada, foi divulgada nota oficial 
dando conta das dificuldades em abrir e conservar esta estrada 
em virtude da inexistencia de habitantes nessa regiao (O Publicador 
Maranhense, anno XIII, l.º/ 6/1855). A afirmac;ao da inexistencia de 
habitantes na regiao sugere que os povos indígenas nao eram clas
sificados na categoría de habitantes, sendo esta urna classifica<;ao 
exclusiva para "brancos". Existiam muitas evidencias da presenc;a 
de índios na regiao.10 

As estratégias "civilizatórias" postas em prá.tica visavam permi
tir o avanc;o da colonizac;ao, neutralizando a "hostilidade" indíge
na. Em princípio, os índios reagiam de forma violenta a qualquer 
tentativa de avanc;o nos seus territórios, entretanto, essas estraté
gias tornaram possíveis outras formas de relacionamento. De toda 

9 Em 1848, os Guajajara trabalharam na constru~ao da estrada ligando 
Barra do Corda a Pedreiras, com cerca de trinta léguas. Em 1854, um 
corpo de trabalhadores Guajajara realizou a abertura, o conserto e a 
conserva~ao de tres estradas que partiam de Barra do Corda e iam 
para a Chapada, Caxias e Anajatuba (Coelho, 1990). 

10 Por outro lado, a nega~ao da presern;a de "brancos" na regiao é um 
dado interessante para ser confrontado com a versao, trabalhada neste 
capítulo, de que o povoado Sao Pedro dos Cacetes existiría desde o 
início do século XIX, exatamente neste local. 
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forma, o processo civilizatório era essencialmente marcado pela ten
sao e pela eclosao sistemática de conflitos. 

Ahosfilzdadeindígena é descrita na documentac;ao das diretorias 
de índios, das delegacias de polícia e da presidencia da província. 
O repertório de correspondencias tratando de conflitos envolven
do índios e brancos, é grande, incluindo casos de martes de ambos 
os lados.11 

O programa de colonizac;ao indígena no Grajaú teve início em 
1847. Desde 1838 a comarca da Chapada fazia solici tac;6es a presi
dencia da provincia para serem enviadas forc;as de b11ndeir11s para 
conquistar o gentío selvagern". A mudanc;a de estratégia ocorreu 
quando Hermenegildo Maciel Parente foi encarregado de aldear 
os índios Guajajara que habitavam as margens do Grajaú, desde a 
Tapera da Leopoldina até a povoac;a.o denominada Palmeira Tor
ta. Foi criada urna primeira diretoria parcial de índios denomina
da Palmeira Torta12 e, ainda em 1847, foi criada outra diretoria 
parcial para aldear os Guajajara e os Mateiro que viviam nas 
margens do Mearim e do Corda, desde o rio das Flores até a em
bocadura do riacho Enjeitado. Depois, foram criadas mais tres 
diretorias na Chapada, sendo urna em 1864 e duas em 1873. A 
última diretoria criada na regiao da Chapada, para os Guajajara, 
foi a de Buriticupu. 

As ac;6es desenvolvidas nas diretorias pelos seus administrado
res resumiam-se basicamente a coordenar a atividade dos índios na 
construc;ao de estradas e mante-los sob controle, de modo que se 
garantisse a navegac;ao, para pernútir o avanc;o das frentes da so
ciedade brasileira. 

11 Um ofício da Secretaria de Polícia para o presidente da província co
munica as prisoes de índios que haviam sido acusados de assassinato 
(of. de 27 / 4/86).0utro oficio, da mesma secretaria, informa que um 
grupo de homens armados havia atacado urna aldeia de índios na 
Chapada para roubar as filhas <lestes, tendo o conflito resultado na 
morte de quatro índios. Havia tambérn ocorrencia de invasao das ro
c;as indígenas pelo gado dos brancos e o revide dos índios matando os 
bois (cf. Arquivo Público do Ma. Chefe de polícia, L.9:108). 

12 Ern 1870 essa diretoria foi transformada ern colónia, com urna popula
c;ao de 3.550 Guajajara, distribuídos ern 53 aldeias. Há noticias de fre
qüentes sublevac;oes de índios nessa área. 
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Os Guajajara nao aceitavam de bom grado a interferencia dos 
diretores parciais e suas estratégias de submissao e reduc;ao. Eram 
comuns os conflitos entre índios e diretores parciais.130s diretores 
parciais lamentavam com freqüencia o fracasso na tentativa de º ci
vilizac;ao" dos Guajajara. 

CATEQUIZA<;:Ao E CONQUISTA : 

A coL6N1A INDÍGENA Dous BRA<;os 

Os Guaja jara da terra Cana Brava viveram duas experiencias de 
catequese, conduzidas pela ordem capuchinha, que deixaram mar
cas significativas na sua história. 

A memória dos Guajajara relativa a existencia da colonia indíge
na Dous Bra<;os tem sido revivida a cada nova situa<;ao de conflito. 
Esta memória é marcada pela violencia das a<;6es de seus diretores 
contra os Guajajara. Foi a partir desta colonia que os capuchinhos 
entraram no campo político, como atores, disputando comos Gua
jajara o poder de decidir os rumos de sua sociedade. Nesse mo
mento, o que estava em disputa nao era, fundamentalmente, a ter
ra, mas o direito de permanecer senda Guajajara. A estratégia de 
impor nova visao de mundo aos Guajajara, mediante a catequese, 
sem fazer uso da forc;a física, nao teve a eficácia simbólica 14 espera
da, pois os Guajajara nao reconheceram o poder dos missionários. 
A nao-sujeic;ao dos Guajajara as tentativas "dissimuladas" de civi
lizac;ao levou os frades a fazerem uso da violencia física. 

A colonia indígena Dous Bra<;os foi instalada: co1n o objetivo de 
reunir os Guajajara, que viviam em aldeamentos distantes uns dos 
outros e chamá-los "ao trabalho comum e aos hábitos sociais". Foi 

13 Há referencias, por exernplo, ao modo áspero como os diretores das 
diretorias parciais dos ríos Mearim e Corda tratavam os Guajajara. 
Como vinganc;a os Guajajara mataram um parente de um diretor e o 
ameac;ararn de morte. Muitos Guajajara fugirarn dessa diretoria e fo
ram perseguidos por forc;a policial. a. Bnrreto, 1959. 

14 O trabalho de dissimulac;ao, que garante a transubstanciac;ao das rela
c;oes de forc;a fazendo corn que sua violencia seja ignorada, transfor
mando-se em poder simbólico, nao funcionou na relac;ao dos Guajajara 
cornos capuchinhos (cf. Bourdieu, 1989:15). 
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nomeado um diretor, interinamente, mas, no ano seguinte, seu titu
lar, Freí José Maria de L' oro, capuchinho, já ocupa va o cargo. A ins
talac;ao dessa colonia propiciou o primeiro contato dos Guajajara, 
da atual terra Cana Brava, com os missionários capuchinhos. Essa 
relac;ao marcou profunda1nente a história do contato entre Guajaja
ra e brasileiros. 15 

A colonia Dous Brac;os f oi durante muito tempo dirigida por este 
frade, sobre cuja atuac;ao há versoes discrepantes que revelam a 
contradic;ao que havia entre setores da sociedade brasileira sobre a 
relac;ao com os índios. O que estava em jogo eram as estratégias, 
muito mais do que os princípios que regiam as relac;oes com a alte
ridade. Em 18/7 /1875, o jornal Diário do Maranhao trouxe matéria 
como seguinte teor: 

"A colonia Dous Brac;os a esforc;os do seu diretor o incansável 
Freí José, conta hoje 466 índios entre grandes e pequenos, ho
mens e rnulheres, entre eles conta-se 90 fanúlias. O diretor vive 
satisfeito e em harmonía com seu povo. Supomos que em breve 
chegará a colónia ao fim desejado, ainda contra o gosto de alguém 
desta Comarca, o certo é que o virtuoso frade tudo tem conseguido 
sem o menor ernprego de for's-"'íl/ so1nente devido a's boas maneiras que 
teni empregadd' (grifos meus). 

A esse posicionamento contrapunha-se outro, veiculado no mes
rno jornal, segundo o qual o referido diretor nao prestara quase ne
nhum servic;o aos índios e, por isso, muitos deles teriam fugido 
durante sua gestao. De um total de 700 índios matriculados na co
lonia, teriam ficado apenas pouco inais de trezentos: 

15 A presen<;a dos franciscanos no Maranhao remonta a chegada dos fran
ceses, em 1612. Primeíro vieram Claude d' Abeville e Yves d'Evreux. 
Exerceram seu trabalho de catequese acirna de qualquer injun<;ao esta
tal, até serem expulsos, juntamente com outras ordens, pelo Marqués 
de Pombal. No século XIX, pelos anos 20 e 30 reuniram alguns povos 
indígenas em missoes. Na década de 40 vieram, por solicita<;ao dogo
verno, evangelizar o interior da província. Até 1neados dos anos 80 
estiveram, de forn1a isolada, dirigindo algumas colónías indígenas e 
diretorías parciais, a rogo do govemo provincial. 
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"[ ... ] se o mesmo rev. fosse interrogado acerca dos benefícios 
prestados a estes índios, durante o espa<;o de quatro anos que os 
esteve dirigindo, ver-se-ia bastante ernbarac;ado em sua respos
ta. Que conta daría ele do n1ajor Benedito, capitaozinho, José 
Curador, Chico Paiva, Manuel Camaru, Antonio Inácio e outros 
chefes cujas familias e aldeamentos ele reuniu na mesma direto
ria? Diría que todos estese outros muitos tinham fugido deses
perados para as fronteiras, longe bem longe da perseguic;ao e 
das balas de seus irmaos?" 

A polemica em tomo das ac;oes desse diretor trouxeram a tona 
outras estratégias de civiliza~ao que foram identificadas, pelo juiz 
de direito, corn um regime feudal, pois o diretor agia a revelía das 
determinac;5e$ da presidencia da província:16 

"Aquele diretor pretende f azer da colonia Dous Brac;os um 
feudo seu ou urna feitoria de que se julga senhor absoluto. Ele 
evita o quanto é possível as rela<;oes dos índios com a popula
<;ao. Nao permite que ali tenha ingresso o comércio ou a indús
tria e se por acaso alguém ali vai dizer que é proibido percorrer 
a colonia, ou falar com índio algum a nao ser acompanhado e 
vigiado por outro por ele designado" ( ofício do juiz de direito, 
1880). 

As questoes levantadas com rela<;ao ao desempenho da colonia 
e do seu diretor apontavam para alguns problemas característicos 
da época. Um deles era exatamente a defini<;ao das práticas a serem 
adotadas comos índios. O dilema surgia entre urna civiliza<;ao por 

16 Em 1876, dezessete Guajajara fugiram da colónia e, segundo o juiz de 
Barra do Corda, o diretor da colónia, em vez de utilizar meios brandos 
para atraí-los, usou urna escolta de vinte Guajajara armados. Essa ex
pedi<;ao resultou na morte de um Guajajara, que resisitiu a voz de pri
sa.o. O incidente foi silenciado pelo diretor até que outro Guajajara fez 
a denúnd a e os culpados foram condenados e presos, mas fugíram da 
prisa.o. Tres anos depois descobriu-se que os fugitivos estavam homi
ziados pelo díretor da colonia, que nao permitía que se fizesse1n bus
cas lá (ofício do juiz de direito de Barra do Corda, 1880). 
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meios brandos e persuasórios, na forma de urna violencia simbóli
ca, ou urna civiliza<;ao por meio da violencia física. 

Associado a esse dilema estava o confronto entre as institui<;6es 
religiosas e segmentos da sociedade brasileira, confronto esse her
dado do período colonial.17 

A substitui<;ao de Frei José por outro capuchinho, Frei Antonino 
de Reschio, nao alterou o clima das rela<;6es entre a diretoria da 
colónia e os Guajajara. Repetiram-se as persegui<;oes e as prisoes 
dos Guajajara, como forma de puni<;ao aos que nao se subnletiam 
as regras da colonia. Esses incidentes geravam também indispo
si<;oes entre a diretoria da colónia e as autoridades policiais. Insta
lava-se urna disputa pela competencia e pela forma de atuar. Os 
delegados de polícia discordavam das estratégias dos frades e en
tendiam que as questoes envolvendo índios deveriam ser resolvi
das na própria colonia. 

Um incidente ocorrido durante a gestao de Frei Antonino de 
Reschio é ilustrativo dessa disputa. Em outubro de 1879, após man
ter tres Guajajara presos por solicita<;ao do diretor da colónia, o 
delegado de polícia soltou-os e mandou-os apresentarem-se ao re
ferido diretor, que se encontrava na cidade. O frade nao gostou da 
a<;ao do delegado e prestou queixas ao chefe de polícia da provín
cia que, por seu lado, pediu explica<;oes ao delegado. Em resposta 
ao chefe de polícia, o delegado assim se pronunciou: 

"Eisa núnha falta, se falta houve em nao querer segundar o 
rev. mo Capuchinho na persegui<;ao e no massacre das suas víti
mas, procedimento este incompatível com o caráter paternal e 
evangélico de quem <leve estar revestido comb frade e como dire
tor de urna colonia de índios" ( of. do delegado de polícia de Barra 
do Corda ao chefe de polícia interino da província, 7 /12/1879). 

O delegado acrescentou ainda que os 1notivos apontados pelo 
frade para a prisao eram contraditórios e nao condiziam coma ver
sao apresentada pelos Guajajara: 

17 Cf. a disputa entre a Igreja e os colonos, tratada no Capítulo l. 
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"Posso garantir a V. Senhoria que nao foi o espírito de justi<;a 
que guiarao o rev.mº Capuchinho no massacre que queria dar 
aqueles tres índios porque se assim fosse há mais tempo teria ele 
requisitado for<;a para prisao dos índios da mesma colonia de 
nomes Francisco Paiva, Valentim, Manuel Antonio, Cumaru, 
Faustino, Vitorino e Joao Itapecuru, os quais se acham pronun
ciados no juízo municipal desta vila em crime de morte desde 19 
de setembro de 1877" (ibídem). 

Ao retornar para o cargo, em mar<;o de 1880, Frei José, procuran
do justificar a falha de seu substituto, afirmou: 

"Quem nao conhece os índios e suas inclina<;oes facilmente se 
in.duz a ver como certo tudo o que eles referem, porém nao é 
verdade" (ofício, 1.º /3/1880). 

O discurso do capuchinho evidencia a representac;ao que fazia 
dos Guajajara como pessoas com tendencias para o mal e propen
sos a mentira. 

Ao lado da catequese, a educa<;ao escolar era outra estratégia de 
civiliza<;ao. Err1 abril de 1880 foi construída urna escola na colonia 
Dous Brac;os, a qual era freqüentada por meninos e meninas. Na 
escola eram ministradas aulas de leitura, de redac;ao e de catecis
mo. Esta era urna tarefa considerada árdua pelo Frei José: 

"Nao obstante ser um trabalho insano, pelo motivo que eles 
nao sabem a língua,18 todavía perseverando como tem principia
do, penso de conseguir algum resultado" (ofício, 26/ 4/1880). 

No final dos anos 80, a colonia existia apenas nas descri<;oes dos 
relatórios sobre a "catequese e civiliza<;ao" dos indios. Apesar de 
possuir diretor nomeado para dirigí-la, os Guajajara nao viviam 

18 Observe-se que o sistema escolar cumpre aí o papel de legitimar e im
por a língua oficial, o portugues, procurando fabricar as semelharn;as 
que produziriam a comunidade que é o cimento da nac;ao (Bourdieu, 
1996:35). 
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.. mais na colonia. Desgostosos como sistema aí adotado, os Guajaja
ra foram, aos poucos, fugindo, ao passo que outros foram sendo 
expulsos por indisciplina. A indisciplina e as fugas representavam 
a guerra simbólica deflagrada pelos Guajajara. 

A memória de um Guajajara de 83 anos, que hoje vive na aldeia 
Colonia, é repleta de episódios dos tempos da colonia Dous Brac;os, 
que ele chama, simplesmente, "colonha" (sic). Suas recordac;oes se 
baseiam, sobretudo, nas narrativas feitas pelo seu pai Ele lembra da 
polícia indígena, instituída por Frei José para prender índios que se 
afastavam da colonia, por qualquer motivo, até mesmo para cac;ar 
ou pescar. A imagem de Frei José construída por esse Guajajara é 
muito desfavorável. Para ele, urna das piores coisas da colonia era 
a obrigac;ao de participar dos trabalhos, mesmo contra a vontade: 

"Ele castiga va também. O pessoal acharam bom ele ir embora 
daqui porque o pessoal nunca disseram, mas eu to sabendo por
que o meu pai centava, porque ele mandava, aquele que nao que
ría ouvir, ele obrigava, pegavam ele, amarravam e traziarn. Ele 
num queria deixar a aldeia dele entao era abrigado ele vir, os pes
soal obrigavam. Tinha soldado indígena aí pra ir buscar os ou
tros" (cacique da aldeia Colonia, entrevista em outubro de 1998). 

O frade mandava prender querrt resistisse a catequese e ao tra
balho da lavoura, assim como mandava arrebanhar os que se en
contrassen1 escondidos pela mata. 

Os incidentes acima descritos evidenciam o confronto entre duas 
lógicas, a do colonizador, aquí representado por um consórcio en
tre Estado e Igreja e a do colonizado, os Guajajara. Esses fatos mar
caram profundamente a relac;ao entre os Guajajara e a sociedade 
nacional e foram reproduzidos coma experiencia da missao de Alto 
Alegre. 

A EVANGELIZA<;:Ao COMO PROJETO DE COLONIZA<;:Ao: 

A MISSÁO DE ALTO ALEGRE 

A segw1da experiencia con1 os missionários capuchlnhos ocor
reu cerca de urna década depois da extinc;ao da colonia Dous Brac;os. 
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Quando a ordem dos capuchinhos se instalou, de forma sistemá
tica, no Maranhao, em 1893, com a finalidade de implementar a 
catequese na Amazonia, escolheu a regiao de Barra do Corda, afir
mando ter como prio1;dade o trabalho com os índios. A instalac;ao 
em Barra do Corda ocorreu em 1895.19 

Desta feíta, os capuchinhos nao vieram no papel de funcionários 
das colonias instaladas pelo Estado, mas buscaram instituir sua 
própria colonia e assumir o lugar de proprietários de terra. 

Frei Celso Uboldo considerou Alto Alegre local propício para 
instalar urna missao e, em 1896, após o reconhecimento do govemo 
estadual de que os capuchinhos eram competentes para educar os 
índios, procurou adquirir as terras. Alto Alegre situava-se entre al
gumas aldeias dos Guajajara, tais como a Cana Brava, Crocages, 
Coco e Jenipapo. Segundo os frades, era um lugar onde o índio, 
11 sem ter necessidade de ser tirado de seu hábitat, encontraria tra
balho e seria mais fácil educá-lo nas idéias de honestidade, justic;a e 
economía, incorporando-os gradualmente a civilizac;ao". A inten
c;ao era fazer de Alto Alegre urna "vila de indígenas feitos cristaos". 

As primeiras medidas em prol da obtenc;ao da propriedade da 
terra foram tomadas en114 de julho de 1896, mediante solicitac;ao 
ao governo do estado para que nao fosse permitido a ninguém ins
talar-se nos lirnites da área que estava sendo destinada a incorpora
pió dos índios d popula~ifo civilizada e, também, a educac;ao dos meni
nos índios. 

No ano seguinte, em 26 de janeiro de 1897, foi solicitado ao go
vernador que a direc;ao do Instituto ficasse encarregada da vigilan
cia sobre as terras adjacentes a Alto Alegre, nos limites de urna lé
gua de cercado, até que o Congresso aprovasse, como propriedade 
da rnissao, meia légua para cada lado de Alto Alegre.2º 

19 Relatório e parecer, sobre a !erra do Alto Alegre. Pe. Carlo Ubiali, Pe. Victor 
Asselim, Frei Oswaldo Coronini e Pe. Manoel Porfirio Araújo. Cons. 
da Vice-Província da Ordern Capuchinha, 12/1/1979, p. 2. 

20 Os capuchinhos possuern urna escritura de compra e venda da posse 
do sítio Alto Alegre e suas benfeitorias, datada de 4/2/1897, tendo 
corno transmitentes Rairn undo Ferreira de Melo ( conhecido como 
Raimundo Cearense), e sua mulher. Após essa transa~ao a referencia 
dominial seguinte dá urn salto temporal e trata de outra escritura de 
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Nesta área os frades instituíram a colonia agrícola de Alto Ale
g:re, da missao Sao José da Providencia, com internato para crian
~as índias. A cria~ao do internato devia-se a cren~a de que, para 
facilitar a cristianizai;ao dos índios, era melhor retirá-los do conví
vio com suas familias. Foram construídos também urna igreja e um 
convento. 

Gomes assim descreveu a rotina dos índios no interna.to de Alto 

Alegre: 

11 
[ ••• ] as 5:30 da manha, os estudantes deveriam levantar-se e la

var-se; as 6:00 assistiam a missa e em seguida tomavam o café da 
1nanha; as 7:00 iniciavam o trabalho, as 9:30 assistiam aula; as 11:15 
almoi;avam e tinham tempo livre para recrea~ao; as 13:00 vol
tavam a aula; as 14:00 faziam urna refeii;ao leve e voltavam ªº 
trabalho; as 17:30 regavam as plantas ou a horta, limpavan1 e 
enchiam os recipientes de água; as 18:00 jantavam e descansa
vam; as 20:30 faziam a reza noturna e em seguida iam dormir" 
(1977: 46). 

Sem dúvida, era urna rotina distinta da praticada pelas crian~as 
Guaja.jara antes da instalai;ao da missao. 21 A nova rotina era cons
truí da segundo ritmos estranhos aquele povo. Como afirmou 
Durkheim (2000), o ritmo da vida social é que está na base da cate
goría de tempo. Por outro lado, o espai;o ocupado pela sociedade 
fornece a matéria da categoría de espai;o. Os ritos realizam-se no 
espai;o e no tempo, seguindo determinadas regras. A missao insti
tuí u urna noi;ao de tempo rígida, disciplinada pelas horas, e por 

compra e venda, de 14/2/1912, tendo Frei Davi como vendedor e Freí 
Hilário como comprador de parte das benfei torias do sí ti o Alto Alegre, 
que Frei Da vi teria herdado de Frei Zacarias. Há ref~r~ncia a _u_ma su
cessao testamentária, confirmada por senten<;a do JUIZ muruc1pal de 
Barra do Corda, ein 16/5/1911. 

21 Segundo Galvao os Guajajara levantam com o sol bem baixo, comem 
mingau de tapioca ou chibé e vao para a r0<;a ou para a ca<;a. Ql!ando 
vao a roc;a voltam ao meio-dia e comem, descansando em seguida na 
rede. Depois, ou voltam para a roc;a, ou vao cac;ar ou ficam em casa 
(1996:70). 
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rituais antes desconhecidos: a aula, a orai;ao, a missa, o trabalho e a 
recreai;ao, todos regulados pelo relógio. Por outro lado, o interna.to 
operou um deslocamento espacial, confinando as criani;as em um 
novo espai;o, diferenciado de suas formas tradicionais de mora.día 
e introduziu um sistema de vigilancia integral pelos frades, f avore
cido pelo estilo do prédio do interna.to que possuía urna arquitetu
ra nos moldes do 11Panopticon11 

•
22 

A instalai;ao da colonia atraiu colonos de Barra do Corda e Gra
jaú, que passaram a ser arrendatários dos frades. Teve início otra
balho da lavoura e, logo, a colonia atingiu um estágio de prospe
ridade. 

A GUERRA 

Em marc;o de 1901, os Guajajara atacaram a missao e mataram 
todos os missionários que aí viviam, num total de doze, entre frei
ras e frades, assim como os lavradores que aí se encontravam. Essa 
ocorrencia nao se configura como um fato isolado, mas se insere 
numa prática recorren te em outros contextos, o que evidencia o &a
casso da catequese como estratégia simbólica de /1 civilizai;ao" dos 
índios.23 

Foram construídas várias vers5es para esse incidente, que ficou 
sendo chamado pelos Guaja.jara de "tempo do Alto Alegre" e, pelos 
brancos, de /1 massacre do Alto Alegre" . As vers5es revelam o lugar a 
partir do qual seus autores se colocam e os interesses que defendem. 

A versa.o construída pelos capuchinhos procura justificar a rea
i;ao dos Guajajara como decorrente de interferencia externa e so-

22 O Panopticon era um edifício em forma de anel, no meio do qual havia 
um pátio com urna torre no centro. O anel se dividía em pequenas 
celas que davam para o interior e para o exterior. Em cada urna dessas 
celas havia urna crian~a aprendendo a escrever, um operário traba
lhando, um prisioneiro se corrigindo, um louco atualizando sua lou
cura. O olhar vigilante podia atravessar toda a cela (Foucault, 1982:87). 

23 O fracasso da atua<;ao das missoes religiosas entre os índios é tratado 
por Ribeiro que descreve outras situac;oes de ataques de povos indíge
nas a missoes. Conflito semelhante ocorreu, por exemplo, coma mis
sao dos capuchinhos de Itambacuri, para os Botocudo, em Minas Ge
rais. Neste caso, os frades alegaram como motivo do ataque a "índole 
falsa e má dos índios" (1979:132-3). 
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brenatural. Segundo essa versao, os índios foram insuflados por 
colonos da redondeza que estavam enciumados por causa da pros
peridade económica que a colonia do Alto Alegre vinha obtendo. 
Dizem também que o massacre foi trabalho do demonio que, "nao 
podendo tolerar a obra grandiosa dos missionários, incita contra 
ela a inveja e o ódio dos maus crista.os". 24 Esta era urna forma de 
negar o fracasso da missao e de sua obra catequética e o fato de que 
eles nao tinham controle sobre as a<;6es dos Guajajara. Os frades 
construíram um discurso que enaltece o clin1a de paz e tranqüili
dade nas rela<;5es com os índios, afirmando haver plena aceita
<;ao, pelos índios, das estratégias de catequiza<;ao. Isto nao é, no 
entanto, o que está descrito em correspondencias internas da or
dem capuchinha. Frei Celso de Uboldo, em carta a um amigo, as
sim escreveu: 

"Nas incursoes realizadas ultimamente obtive 42 meninos, seis 
dos quais fugiram, dois foram para o céu e os demais aprende
ram no Instituto de urna maneira admirável [ ... ]. Mais de urna 
vez corrí perigo de ser flechado, mas Deus salvou-me [ ... ].As 
freiras aqui estao conosco, no mesmo campo de batalha; bata
lha verdadeiramente renhida porque a nossa situa<;ao é difícil 
tanto do ponto de vista moral como físico. A nossa vida está sem
pre em perigo. Se nao fosse a prote<;ao de Deus, eu mais Frei 
Salvador desde o mes de agosto já estaríamos no número dos 
mortos". 25 

A versao construída pelos Guajajara justifica o ataque a missao 
como fruto da revolta com os métodos de catequese e coloniza<;ao 
impostos pelos frades. Alguns fatos sao por eles arrolados como 
responsáveis pelo aumento da insatisfa<;ao que sentiam. Um deles, 

24 Cf. Membro, Metódio de. Silo fosé de Graja~ pnineirn pre/11zi11 do Marnnhño. 
Fortaleza: A Voz de Sao Francisco, 1955, p. 39. 

25 Urna carta de Freí Celso Uboldo, precioso documento para a história 
do massacre de Alto Alegre. A Voz de S. Frandsco, 13(14):34-5. Forta
leza: Convento Sagrado Cora<;ao de Jesus dos Frades Capuchinhos, 
mar. 1951. 
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por exemplo, foi a ocorrencia de urna epidemia de sarampo, em 
janeiro de 1900, no intemato, que ocasionou a morte de 28 dos 82 
meninos internos. Isto gerou um clima de desespero entre os ín
dios. Urna carta de urna freira do Alto Alegre, enviada a superiora 
da ordem na ltália, revela o caos que se instaurou: 

"Na colonia estoura urna epidemia dizimando as crian<;as em 
poucos dias. A nossa casa dentro de poucas horas encheu-se de 
caboclos e todos para ver a própria filha. Para sossegá-los, já que 
receávamos urna revolta, tivemos que hospedar e manter por 
dois dias e duas noites as maes das meninas. A nossa residencia 
transformou-se numa verdadeira aldeia: cantavam, bradavam, 
choravam e nós correndo para junto de urna ou de outra e aca
riciando-as para que nao nos levassem as crian<;as. . . Somente 
após ingentes esfon;os e ora<;oes, as irmas readquiriram a con
fian<;a dos selvagens. E reiniciam-se as viagens nas aldeias e sao 
tao mal recebidas que pedem a suspensao temporária de tais vi
sitas as aldeias, pois havia entre os índios quem chorasse e quem 
amea<;asse" .26 

Os Guajajara apontam também outros aspectos da violencia im
posta pelos frades que teriam estimulado a revolta: 

"Eles estavam fazendo coisa demais, que tomavam as crian
<;as das maes, entao as maes inchavam o peito, né? Criava incha
<;ao, pus e entao os índios foram se desgostando por causa da
quilo." 

No entanto, fato apontado, pelos Guajajara, como deflagrador 
do ataque foi a prisao do Guajajara Caboré, 27 que havia sido acusa
do pelos frades de bigamia. Os frades eram contra a poligamia, as
sim como ao casamento nao aben<;oado pelo ritual católico e enea-

26 Claroes de bondade e heroísmo das sete religiosas martirizadas através 
de cartas autografadas. A Voz de Stlo Francisco, 13(14):36-7. Fortaleza: 
Convento Sagrado Cora<;ao de Jesus dos Frades Capuchinhos, mar. 1951. 

27 Caboré tinha, em portugues, o nome de Joao Manuel Pereira da Silva. 
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ravam esses costumes como escandalosos. Um Guajajara, morador 
da aldeia Coquinho, assim descreveu a prisao: 

11 O padre disse: vem cachorro, agora que tu vem chegando 
heim? Aquí se conta que voce tem outra mulher, sendo casado 
no pé do padre? Ele nao negou, disse: sim senhor, tenho sim se
nhor. Aí o padre chamou o Atanásio e disse: Atanásio pega aque
la corda acolá, traz aquí. Lá o Atanásio traz a corda e ele manda 
passar na cumeeira da casa. O Caboré, agarram ele, viraram a 
cabe<;a de capitao Caboré pra baixo e o papo pra cima e botaram 
um tamborete pra encostar a cabe<;a dele. Passou o resto do dia 
dependurado, aquela noite e no día seguinte foi que soltou, fi
cou lá, tava todo inchado, por que tava de cabe<;a pra baixo, o 
sangue desceu todo pra cabe<;an (entrevista, em 1980). 

A forma como os Guajajara falam da prisao do Caboré revela o 
sentimento de humilha<;ao e revolta. A violencia da prisao de Cabo
ré, o tratamento humilhante que este recebeu dos frades e dos poli
ciais, evidenciou para os Guajajara a forma desrespeitosa com que 
eram tratados pelos brancos. Caboré era urna lideran<;a respeitada 
pelos Guajajara. Sua prisao evidenciou também a violencia da in
terferencia dos frades nos hábitos e costumes dos Guajajara. 

De acordo com Gomes (1977:47) Caboré ficou quatro semanas 
acorrentado, ora pelos bra<;os, ora pelos pés, ora pelo pesco<;o. 

A versao dos Guajajara para o ataque incluí também o apoio que 
teriam recebido do governo estadual para efetuar as mortes. Se
gundo informam, após ser libertado da prisao, Caboré foi a Sao 
Luís fazer queixas ao govemo, relativas as a<;oes dos frades. Ao 
retomar para a aldeia, arregimentou índios que tinham filhos no 
interna to dos frades, buscando apoio para executar o ataque. A su
gestao de matar os frades partiu do próprio governo: 

11 Aí o govemo disse: capitao Caboré, o único meio sabe o que 
é? É voce assassinar esses capuchinhos, mas nao mexa com as 
irmas, deixe as irmas, deixe as mo<;as cristas, o sacristao nao mexa, 
só eles" (entrevista, em 1980). 
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Para Gomes (1977) nao ficou claro como Joao Caboré e Manuel 
Justino, os dois Guajajara que foram acusados como líderes, teriam 
organizado tantos Guajajara e planejado o ataque. Na sua opiniao, 
os documentos nao sao suficientes para que se perceba que tipo de 
alian<;a eles teriam feíto para obter suporte para tal empreitada. A 
acusa<;ao judicial contra os Guajajara aponta o envolvimento de 34 
nomes e seis aldeias. Gomes considera possível que todas as al
deias da regiao que fica entre o alto Mearim e o alto Grajaú e, mes
mo as do alto Zutiua, estivessem envolvidas no ataque e levanta a 
possibilidade de existirem índios Timbira envolvidos, porque parte 
deles também tinha filhos no i.nternato. Por outro lado, refere-se 
também a chefes de famílias Guajajara que, nao concordando com 
a proposta do ataque, teriam abandonado suas aldeias, antes que 
ele se concretizasse. 

O conflito de Alto Alegre foi a ocorrencia mais violenta nas rela
<;6es entre Guajajara e brancos na regiao. Já havia a experiencia, 
negativa para os Guajajara, da colonia Dous Bra<;os que nao assu
miu as propor<;oes trágicas de Alto Alegre, onde o conflito se trans
formou em guerra. Foi a primeira forma significativa de organiza
<;ao dos Guajajara para fazer frente ao processo de domina<;ao que 
vinha sendo imposto pelos brancos. 

Segundo Gomes (1977:52) urna das principais conseqüencias do 
11 tempo do Alto Alegre" foi deter o processo de perda da terra pelos 
Guajajara. Esse processo estava em ascensao, urna vez que um nú
mero crescente de can1poneses brasileiros imigrava para a regiao e 
iam ocupando as terras dos Guajajara. Com o clima de animosida
de criado, ou pelo menos a suspeita da cobi<;a dos brasileiros, os 
Guajajara tiveram condi<;oes de formar urna ideología de urna fren
te unida do tipo nós contra os brasileiros. No entanto, Gomes ressal
ta que os Guajajara jamais romperam rela<;5es com os brasileiros, 
com exce<;ao de algumas aldeias que permaneceram isoladas até a 
década de 1920. 

Esse fato marcou as rela<;oes entre Guajajara e brancos no Mara
nhao, também em razao da forma como foi explorado pela Igreja. 
Até os días atuais existem, pintados nas paredes da igreja de Barra 
do Corda, retratos das freiras e dos frades que foram mortos no 
conflito, que sao cultuados como mártires. 
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Após o chamado "massacre do Alto Alegre" a repressao aos 
Cuajajara foi violenta. Eles permaneceram em Alto Alegre e luta
ram contra dois ataques policiais de Barra do Corda. Embora nao 
haja registro da quantidade de mortos, sabe-se que foram muitos, 
entre Cuajajara, policiais e índios Canela (Comes, 1977). Os Canela 
haviam sido recrutados para auxiliar na repressao e foram eles que 
conseguiram romper o cerco Cuaja jara. 28 Os Cuajajara se dispersa
ram, porém, cerca de cinco anos depois, grande parte dos que ha
viam fugido retornou aos lugares de origem. 

Para Comes esse retomo foi um indício de que a animosidade 
entre brasileiros e Cuajajara durou pouco. Segundo este autor, logo 
após a dispersa.o dos Cuajajara, um fazendeiro brasileiro levou um 
grupo Cuajajara para sua propriedade, junto dorio Curupi, dando 
educa<;ao para alguns jovens do grupo. Este fazendeiro foi aponta
do como urn dos insufladores do ataque a Alto Alegre. 

Percebo o retomo dos Cuajajara aos lugares de origem como urna 
necessidade de retomar suas vidas no local que entendiam como 
território Cuajajara. A animosidade entre Cuajajara e brasileiros 
permanece até hoje, ocasionando freqüentes conflitos. O auxílio 
prestado por um fazendeiro a um grupo Cuajajara expressa urna 
alian<;a temporária, pois tinham naquele momento um objetivo co
mum: a expulsao da missao.29 

Após o massacre os capuchinhos fecharam os internatos de Alto 
Alegre e de Barra do Corda, deixando apenas alguns vigías. Em 

28 Segundo William Crocker, antropólogo americano que estudou os Ca
nela por mais de vinte anos, esses índios nao tinhé\m nenhuma história 
anterior de guerra com os Guajajara. No entanto, alguns documentos 
que consultei referem-se aos Canela como tradicionais inimigos dos 
Guajajara. 

29 Essas informa<;oes sao importantes para relativizar as categorías bran
co e índio. Tanto urna, quanto a outra, sao por demais genéricas, a 
ponto de quase nada explicarem. No conflito em questao os índios re
feridos sao Guajajara, mas correspondem apenas a urna parte da po
pula<;ao Guajajara. Nem sequer toda a popula<;ao das aldeias indiciadas 
como envolvidas no "massacre" participou de fato. Por outro lado, é 
possível que no meio desse conjunto de atores estivessem alguns 
Timbira e, até mesmo, fazendeiros da regiao. Quanto aos brancos, se
riam, basicamente, a missao capuchinha que estava instalada em Alto 
Alegre. 

1 2 2 1 A disputa pela terra no tempo e no espa~o 

1912, criaram a Associa<;ao Educadora Ítalo-Brasiliense, insistindo 
na finalidade de trabalhar com catequese e civiliza<;ao dos índios. 
Muito embora esta associa<;ao nao tenha tido nenhuma atua<;ao em 
Alto Alegre, passou a ser detentora da posse do sítio e das benfeito
rias aí existentes. 

D EMARCA<;:ÁO DE FRON T EIRAS E DOMINA<;:ÁO 

O espa<;o físico demarcado como terra indígena Cana Brava/ 
Cuajajara corresponde a urna área que se identifica com todas as 
características de "terra indígena" tal como definida pelo Estatuto 
do Índio. Enquadra-se nas características" das terras ocupadas" pois 
se trata de urna terra tradicionalmente ocupada pelos Cuajajara. 
Por outro lado, pode ser incluída nas classifica<;ao "das áreas reser
vadas", urna vez que houve decisao governamental de destinar esta 
área para os Cuajajara, e pode ainda ser definida como #das terras 
de domínio indígena" porque no ato de ser reservada para os Cua
jajara isto ocorreu mediante doa<;ao legal, que gerou um domínio. 

A doa<;ao desta terra ocorreu como urna forma de negociar com 
os Guajajara a convivencia pacífica com a sociedade regional. Em 
1923, atendendo a sugestao do inspetor do SPI, Marcelino Miran
da, o govemador do Maranhao, Codofredo Viana, doou, pela Lei 
Estadual n.º 1.076, de 25 de abril, terras aos índios Cuajajara (ver 
Anexo 5). Aliás, esta continua sendo, até hoje, a forma utilizada 
pelo Estado brasileiro no que se refere aos povos indígenas: desig
nar urna área, que deve ser demarcada e resguardada de qualquer 
forma de esbulho de terceiros, a qual será de posse exclusiva da 
sociedade indígena. A defirii<;ao dessa área envolve urn jogo de poder 
e evidencia o confronto entre os interesses indígenas e os interesses 
da sociedade brasileira. 

A Lei 1.079, que também concedía terras aos índios Canela, as
sim definiu a área para os Cuajajara: 

"Ficam também concedidas aos índios Cuajajara, no muniá
pio de Barra do Corda, urna área de terra com quatro léguas de 
frente, a partir do lugar Maré Chico, por urna e outra margem do 
rio Mearim, em dire<;ao sudoeste, e seis léguas de fundo a esquer-
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da do dito rio e para o lado direito até o rio Corda, compreenden
do as atuais aldeias Maré Chico, Sao Pedro, Colónia e Cachoeira." 

Esses limites incluíam a área na qual haviam se instalado a coló
nia Dous Bra<;os e a missao de Alto Alegre. 

Tao logo teve início o processo demarcatório,30 em1923, come<;a
ram a surgir problemas de toda ordem. Por um lado, alguns bran
cos31 alegavam possuir títulos de propriedade nos limites da terra 
doada aos Guajajara e tentavam vender essas terras ao SPI, que nao 
levou em considerac;ao tais alegac;oes. Por outro lado, os funcioná
rios contratados pelo SPI para fazer a demarca<;ao nao a executa
vam segundo os limites previstos. Há indica<;oes de que isso ocor
ria por pressao dos brancos que já se encontravam morando nas 
imedia<;oes e convenciam os topógrafos a alterar a linha demarcan
da. Em alguns documentos do SPP2 existe a informa<;ao de que es
sas terras nao teriam sido demarcadas como previstas na doa<;ao, 
ou seja, seis léguas a partir da margem esquerda do Mearim. Estes 
foram os primeiros indícios de que as terras doadas aos Guajajara 
nao haviam sido demarcadas em sua totalidade, ou seja, 164.557,40 
hectares (ver Anexo 5). 

Havia também a indica<;ao da articula<;ao existente entre fun
cionários do SPI e brancos que viviam na regiao, articulac;oes es
tas que comprometiam a atuac;ao do órgao.33 Nesse momento os 

30 As informac;oes sobre a demarcac;ao desta área sao controvertidas e 
raras. Pouca documentac;ao sobrou do período do SPl pois muitos do
cumentos foram destruidos por funcionários que desconhecem a sua 
importancia histórica. 

31 O fazendeiro Pedro Lopes, por exemplo, alegava possuir escritura de 
terras que estariam dentro dos limites da doac;ao feita aos Guajajara e 
solicitava o pagamento de 2.000$000 por estas terras. 

32 Essa informac;ao pode ser vista, por exemplo, no relatório de 1941 do 
SPI, na carta de José Maria Gama Malcher ao diretor do SPI, em 9 / 4/ 
1941 e no rela tório de Virgílio Bandeira de 13/12/1929. 

33 O agrónomo Jair Guimaraes, que trabalhou na demarcac;ao, casou-se 
com urna moc;a cujo pai possuía urna loja em Barra do Corda e, a partir 
de entao, as contas do SPI passaram a ser superfaturadas na loja do 
sogro do Guimaraes. Este foi demitido do SPI por falhas graves (cf. 
memorando ao chefe da AS, 28/8/1947). 
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lavradores da regiao passam a compor o ca1npo político, juntamen
te comos funcionários do SPI, que estavam diretamente envolvi
dos na disputa. 

A área doada aos Guajajara pelo decreto nao incluía todas as 
aldeias Guajajara que existiam na regiao. Ficaram fora as aldeias 
Naru, Morcego, Farinha, Montevidéu, Uchoa, Mundo Novo, Sao 
Carlos Taboqui e Boa Vista. Essa exclusao de algumas aldeias gerou 
solicita<;oes de funcionários do SPI, de que fosse feíta urna demar
ca<;ao que resguardasse essas aldeias. 34 As solicita<;oes nao foran1 
atendidas e essas áreas sao hoje parte do projeto de coloniza<;ao do 
Incra.35 

É importante ressaltar que a área reivindicada pelo SPI foi doa
da para projetos de coloniza<;ao. Segundo Tavares dos Santos (1993) 
ocorria nessa época a criac;ao de um verdadeiro sistema de coloni
zac;ao e a principal pec;a política de coloniza<;ao do Estado Novo 
foram as "Colonias Agrícolas Nacionais", criadas em fevereiro de 
1941.36 No quadro dessa empreitada foi instalada, no Maranhao, 
em 1944, em terras <loadas pelo govemo do estado, a Colonia Na
cional de Barra do Corda.37 

Essa colonia, que nao obteve sucesso, foi reeditada nos anos 70 
pelo Incra, co1n o nome de Projeto Integrado de Coloniza<;ao de 
Barra do Corda -PIC e toda a área da antiga Colonia Nacional foi 

34 O relatório do SPI, de 1942, afirma a necessidade de ser demarcada 
urna terra abrangendo as aldeias Mundo Novo, Boa Vista e Farinha, 
numa dimensao de 52.272 hectares. Solicita também a demarcac;ao de 
urna área de 41.382 hectares para as aldeias Taboqui e Montevidéu. 

35 Aqui se configurou a problemática discutida no capítulo anterior no 
que se refere a a tuac;ao dos órgaos fundiários e dos órgaos indigenistas, 
como atendendo a interesses de diferentes estados. 

36 O objetivo dessas colonias era "receber e fixar, como proprietários ru
rais, cidadaos brasileiros reconhecidamente pobres que revelassem 
aptidao para os trabalhos agrícolas e, excepcionalmente, agricultores 
qualificados estrangeiros". Havia a distribui<;ao gratuita de lotes para 
cidadaos reconhecidamente pobres (favares dos Santos, 1993:27). 

37 A doac;ao foi feíta pelo governo do Maranhao ao govemo federal, para 
a instalac;ao da Colonia Agrícola Nacional, pela Lei 618 de 25 de junho 
de 1942, com urna extensao de 300.000 hectares. Posteriormente foram 
doados mais 40.000 hectares para o mesmo fim, pelo Decreto-Lei 752 
de 15/7 /1943. 
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averbada em nome do Incra, que administra o projeto e está reque
rendo sua emancipa<;ao.38 

É interessante observar que, neste caso, o govemo estadual doou 
para projetos de coloniza<;ao urna área que já era posse dos Guaja
jara. Nessa área existiam as aldeias acima referidas e o Estado bra
sileiro ignorou esse fato, privilegiando a política de coloniza<;ao. 

Com a instala<;ao da Colonia Agrícola, os Guajajara que viviam 
nas aldeias que ficaram fora da doa<;ao foram transferidos para a 
área <loada. 

Carvalho descreveu a expulsao dos Guajajara dessa área como 
traumática, pois tiveram de deixar suas casas, suas ro<;as e seus ce
mitérios. Segundo este indigenista, a transferéncia provocou a morte 
de grande número de índios. Os 480 índios que habi-tavam a aldeia 
Uchoa mudaram-se para a aldeia Cana Brava. A maioria morreu, 
uns por nao se adaptarem a nova moradia, longe do rio, outros por 
nao terem ro<;a e, outros, de tristeza. Em 1980 apenas vinte pessoas 
restavam dessas 480 (Carvalho, 1987). 

Um cacique Guajajara, da aldeia Cana Brava, assim descreveu 
essa .desapropria<;ao: 

"Nóis morava lá pra baixo, numa aldeia que chamava Mun
do Novo, aldeia Farinha, Morcego. Aí chegou a colonia de Barra 
do Corda. Disseram pra nóis se retirá de lá, ficá pra colonia. Dis
seram que nóis tinha nosso lugar também, que era pra nóis vi 
procurá nosso lugar. Disseram pra nóis que nóis tinha urn terreno 
pra nóis morá. Primeiro nóis fumo, fizemos a mudan<;a pro Sao 
Pedro, na beira do río, lá no posto. Nóis num se deu bem nao, 
nóis voltemo pra trás de novo. Nóis fumo pra Barra do Corda 
conversar como home pra deixar ao meno um ano de ficar lá. Aí 
completou um ano disseram pra nóis vim de novo. Aí nós viemo 
procurá lugar pra cá. Se nóis viemo lá no Alto Alegre nóis tinha 
ficado por lá mesmo que nesse tempo nao tinha karaiw39 lá nao, 
só tava o padre, um pouquinho de pessoal, só tava o índio velho 

38 A Colonia Agrícola de Barra do Corda foi criada pelo Decreto n. 0 10.325 
de 27 /8/1942. 

39 Expressao Guajajara para designar homem branco. 
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lá tarnbém, mais ele, o velho Gregório, esse índio velho é até meu 
tío" (grifos meus). 

Confrontado com outros documentos, esse depoimento difere 
com rela<;ao a afirma<;ao, feíta pelo Guajajara, de que o padre esta
ría em Alto Alegre na época (por volta de 1945). A missao de Alto 
Alegre permaneceu abandonada, após o massacre, até 1960. No 
entanto, moradores antigos de Alto Alegre também fazem referen
cias a presen<;a do padre durante o período de abandono. Isso se 
explica pelo fato de que, apesar de nao haver urna missao instalada 
em Alto Alegre, havia um frade escalado para visitar freqüente
mente o lugar.40 

O depoimento de um Guajajara, morador da aldeia Cacimba 
Velha, confirma o deslocarnento descrito acirna: 

"Eu nao sou filho daqui. Viemo pra cá, eu nao sou criado aquí, 
eu nao sou nascido daqui, eu sou nascido de Uchoa. Entao, aban
donemo nosso lugar, nao foi porque nóis quiserno, né? No tempo 
que a Colonia andou, nóis nao dava nossa !erra por dinheiro ne
nhurn, nosso lugar. Ainda hoje temas fruteira, rnangueira, caju
beira, cajoeiro, tem tudo lá, de prova. Só lá onde eu morava tem 
doze aldeia, toda arrodeada de tapera. Entao a colonia andou 
dizendo que era pra nóis desocupar nosso lugar, entao com essa 
aí o chefe, o que era capitao da aldeia, nóis gritamo que nóis nao 
podía entregar o que é nosso lugar, nóis nao podernos dar pra 

1 

colonia. En tao nóis passemos trés anos pelejando coma Colonia, 
adepois quando os véio ficaram com aquele desgosto, entao tá 
bom, nóis podemos entregar nosso lugar, mas vocé tem que arru
mar um terreno pra nóis igual esse aqui, viu? Entao saiu de lá, 
rodemo, passemo quase tres anos rodando de novo. Fumo pro 
Rodeador, passemo quase um ano no Rodeador, do Rodeador 
viemo pra Sardinha, passerno dois anos na Sardinha, viemo e 
viemo bater aquí. E chega" (grifos meus). 

40 Essa informac;ao foi confirmada por urna antiga moradora de Alto Ale
gre e que mora atualmente no Jenipapo dos Vieiras, que informou que 
o frade hospedava-se na casa dos pais dela, nas visitas a Alto Alegre. 
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" Os depoimentos dos Guajajara explicitam a consciencia que pos
suem de estarem sendo constantemente usurpados do seu "lugar". 
Por outro lado, evidenciam urna identificac;ao com os lavradores, 
comos quais disputam aterra, pois estes também sao vítimas de 
continuas expropriac;oes que os tomam sujeitos históricos de lutas 
e confrontos pela posse da terra. Nesse sentido, concordo com Mar
tins quando afirma que índios e camponeses sao categorías sociais 
que tem sido mantidas a margem, excluídos da historia, muito em
bora nao se pretenda com isso deixar de distinguir essas ca tegorias 
que vivem realidades distintas e possuem capacidades diferencia
das de confronto com seus dominadores e exploradores (1993:30). 

A atual aldeia Cana Brava é composta, fundamentalmente pelos 
Guajajara que foram transferidos da área apropriada pela Colonia 
Agrícola. Durante algum tempo esta aldeia foi denominada tam
bém de Vila Uchoa, pois muitos Guajajara eram oriundos da extin
ta aldeia Uchoa. Esse dado serviu como reforc;o a capacidade de 
luta dos Guajajara pois a experiencia anterior de transferencia ain
da estava muito viva em suas memórias e eles se recusavam a vi
venciar outra experiencia semelhante. 

A luta pela desintrusao da terra Cana Brava significava nao ape
nas defender o território, mas também resgatar um estilo de vida 
anterior, no antigo "lugar" que eles representam de forma idílica: 

"Nosso lugar era bom demais e quem morava lá era só nóis 
mesmo, só os fndio aína 1nata bruta e nao Hnha cristao que morava 
por perto de jeito nenhum. Ah! Daquele tempo as cantoria, quan
do os véio tirava aquele bocado de abelhas, botava no litro, nas 
cabac;as de cujuba, era urna festa.41 A gente passava era meis, 
dois meis. Era a noite todinha. A gente danc;a, a gente pula como 
rnaracá na mao e as cunha também, os caboclos, tudo cantava. A 

41 Trata-se da festa do mel (Zemuci hao). Os Guajajara come<;am a juntar 
mel durante todo o vera.o e o inverno para, no fim do outro vera.o, dar 
início a festa. É construída urna casa, pelos homens, que será destruída 
após a festa, onde é armazenado o mel. O mel é trazido em cuias e 
caba<;as que vao sendo penduradas em traves transversais, até enché
las. Durante esse tempo, todas as noites cantam no terreiro (Galvao, 
1996:145-6). 
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gente nunca mais viu aquilo. O sentido da gente é só mesmo na 
questao, no chafurdo, na confusa.o" (Guajajara, ex-morador da 
aldeia Uchoa e depois morador da aldeia Cacimba Velha, 1980 
- grifos meus ). 

A idealizac;ao do passado tem con10 referencia o clima de tensao 
vivido no presente, a confasao. O passado passa a ser visto como o 
tempo da paz,, da ausencia do branco, da realizac;ao das festas e 
rituais.42 

A representac;ao idílica que os Guajajara fazem do passado é feí
ta numa situa~;ao de inseguranc;a em virtude da ameac;a de perda 
da terra que habitam e de interferencias nos seus hábitos culturais. 
O passado aparece entao como o tempo em que a presenc;a do bran
co nao existía e eles eram livres para estabelecer os limites de seu 
território e comportar-se da forma que lhes aprouvesse. 

Segundo Carvalho (1987), quando o Incra tentou reeditar o proje
to de colonizac;ao, em 1970, tendo em vista o fracasso da colonia agrí
cola, aproveitou as terras do antigo projeto e invadiu cerca de 30.000 
hectares da área pertencente aos Guajajara, incluídos na doac;ao feíta 
pelo govemo do estado e na demarcac;ao do SPI, coma concordancia 
do entao delegado da Funai em Sao Luís. Essa informac;ao nao con
diz comos dados que consultei. No entanto, foi reproduzida em vá
rios outros documentos da Funai e de outros órgaos. 

O projeto do Incra, de fato, instalou-se em urna área que, em 
parte, era ocupada pelos Guajajara e, como referí anteriormente, 
havia sido proposta para ser demarcada para esse povo. No entan
to, a área ocupada pelo Incra nao coincide com a área doada aos 
Guajajara pela Leí n.º 1.079 (ver Anexo 5). A reduc;ao de cerca de 
30.000 hectares da terra Cana Brava, deu-se pelo lado sudoeste, onde 
estariam fazendas cujos proprietários, ao que tudo indica, conven
ceram os agrimensores a reduzir a dimensao da terra indígena de 
modo que nao incluísse o que consideravam suas propriedades. 

42 A idealiza<;ao do passado é muito comum ern situa<;oes de crise. Bar
reira (1992) observou essa questao com rela<;ao aos camponeses no 
Ceará, e Sigaud (1976) analisou a questao co.m os trabalhadores da 
plantation. 
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No ano de 1947, foi feita nova demarca<;ao da terra Cana Brava, 
tendo ficado de fora a regiao onde está situada a aldeia Cachoeira. 
Esta área interessava aos brancos pela possibilidade de ser cons
truída urna hidroelétrica, numa das maiores cachoeiras do Mea
rim. Coma nova demarca<;ao, a área da cachoeira passou a integrar 
as terras do Projeto de Coloniza<;ao. Segundo o depoimento de um 
líder Guajajara, havia sido feíto acordo para ser paga, aos Guajaja
ra, urna indeniza<;ao pela área perdida. No entanto, ele afirmou que 
o pagamento nunca foi realizado. Em 1991, quando foi homologa
da a demarca<;ao da terra Cana Brava, a área da Cachoeira foi recu
perada pelos Guajajara. 

Em 1960, outros capuchinh.os vieram restabelecer a missao de Alto 
Alegre. Desta feita atraíram, deliberadamente, colonos nao indíge
nas como forma de resguardar-se de possíveis confrontos com os ín
dios. Formou-se um povoado que chegou a abrigar cerca de 180 fa
milias. Possuía igreja, escola de primeiro grau, urna usina de arroz, 
urna serrarla, urna casa de aviamento de farinh.a, diversas casas de 
comércio, iluminac;ao elétrica, chafariz público e um convento de fra
des e outro de freiras. 43 Durante cerca de vinte anos após a reabertura 
da missao, as relac;oes entre Guajajara e missionários, assim como os 
demais moradores de Alto Alegre, transcorreram num certo clima de 
trégua. Havia temor de ambos os lados: os índios temiam urna vin
ganc;a dos frades e os frades temiam novo ataque dos índios. O clima 
era de tensa.o e alguns conflitos ocorreram. Como tempo, os Guajaja
ra come<;aram a se inquietar com o crescimento do povoado, que 
significava o aumento de brocas na terra indígena e, conseqüente
mente, o aumento da invasao. A popula<;ao Guajajara também cres
cia e o problema da falta d' água tomava-se mais grave. Alto Alegre 
passou a ser visto como um recurso imprescindível, visto ter água 
em abundancia. Os índios passaram a empreender ampla campanha 
para reaver as terras de Alto Alegre, que diziam lhes pertencer. No 
entanto, nos primeiros anos do retomo da missao foi possível estabe
lecer urna política de boa vizinh.an<;a. Havia, da parte dos Guajajara, 
o reconh.ecimento de que alguns frades eram bons. Esse reconh.eci-

43 Cf. Relatórío e parecer sobre a Terra Alto Alegre. Sao Luis, 12/1/79, mimeo. 
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mento tinha como referencia o tratamento cordial que esses frades 
dispensavam aos Guajajara, que era comparado a imagem de vio
lencia que eles tinh.am registrada em suas memórias, dos frades do 
"tempo do Alto Alegre". Havia o trauma do episódio de Alto Alegre 
e o interesse na retirada dos frades, mas havia também o reconh.eci
mento de servic;os que a missao prestava aos Guajajara, dentre eles o 
batismo das crian<;as. 

É importante ressaltar que esse reconhecimento refletia um pro
cesso de alienac;ao, vivido pelos Guajajara, que é típico da situn~tlo 
coloninl. Balandier associou a situac;ao colonial a dialética do senhor 
e do escravo, de Hegel. Na concepc;ao de Balandier o colonizado é 
tratado como coisa, pelo colonizador, o que gera a aliena<;ao da es
sencia do colonizado, no ser do colonizador. O depoimento de um 
Guajajara expressa essa aliena<;ao: 

"Primeiro que tinh.a frei Henrique, esse gostava de Tenetehara, 
ele andava por aqui batizava os menino aqui, mas depois, quando 
ele saiu, cabou-se. Chegaram esses outros aí, passam aí nessa es
trada, ve Tenetehara, num dá coma mao, num dá nada e ele nao, 
via Tenetehara na beira da estrada e falava: pra onde vai? V' ambora 
filho e levava, mas esses aí nao querem nem ver, de raiva. Frei 
Henrique foi o que veio renovar o Alto Alegre, em 50." 

Em 1981 as terras de Alto Alegre foram recuperadas pelos Gua
jajara. Foram cerca de tres anos (1979 a 1981) de disputa constante, 
da qual participaram ativamente os Guajajara, 'os capuchinhos, os 
moradores de Alto Alegre e toda urna cadeia de aliados que servia 
de suporte aos índios, como foi o caso do chefe da Ajudancia da 
Funai, em Barra do Corda; de suporte aos frades, como foi o caso 
de um deputado estadual da Arena, eleito por Barra do Corda e de 
suporte aos lavradores, como a Comissao Pastoral da Terra. A dina
.mica dessa disputa será um dos aspectos explorados na composi
<;ao da arena da disputa pela terra entre os Guajajara e os morado
res do povoado Sao Pedro dos Cacetes. 

A colónia Dous Brac;os, a missao de Alto Alegre e as demarca
<;5es de terra que ocorreram depois interferiram profundamente na 
relac;ao que os Guajajara tinham como espac;o, rela<;ao essa que era 
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mediada pelo parentesco e pelas relac;oes políticas. O espac;o pas
sou a ser definido por estranhos, segundo outra lógica espacial que 
delimitava fronteiras rígidas e incoerentes com /1 o nosso lugar". 

A CONSTRU<;:AO DO TERRITÓRIO CAMPON~S: 

O POVOADO SAO PEDRO DOS CACETES 

. 
Aterra Cana Brava nao contava somente coma presenc;a de Alto 

Alegre. Um outro povoado, maior, formou-se dentro da terra indí
gena: Sao Pedro dos Cacetes (ver Anexo 5). As versoes conflitantes 
sobre sua origem acabaram por ocupar grande espac;o na disputa, 
urna vez que seus moradores tentavam provar que o povoado exis
tía antes da presenc;a dos índios na regiao.44 

Segundo um morador deste povoado, ele foi fundado no ano de 
1841 por Esteva.o Almeida da Silva. De acordo com essa versao, o 
povoado teria entao cerca decento e cinqüenta anos, sendo pratica
mente da mesma idade de Barra do Corda. No entanto, outro mo
rador do mesmo povoado afirmou que quando era pequeno o po
voado tinha apenas quatro casas. Ao prestar essa informac;ao, em 
1991, esse morador tinha 71 anos. Isso significa que o povoado deve 
ter-se constituído nas primeiras décadas do século atual. 

Silva (1991) estranhou o fato de que, por ocasiao do "massacre 
do Alto Alegre", quando os Guajajara partiram para atacar outros 
povoados (Arroz, Pari, Preperi e Lagoa Cercada) tenham poupado 
Sao Pedro dos Cacetes, um povoado tao próximo e que já deveria 
ter cerca de sessenta anos. O fato seria, para ela, um indício da nao
existéncia de Sao Pedro dos Cacetes naquela época. 

As narrativas dos seus moradores, remetendo a um passado que 
evoca a constituic;ao do povoado, possuem urna func;ao de instau
rac;ao. Como bem situou Godoi esse é um domínio no qual a memó
ria coletiva cristaliza-se: 

44 Só encontrei referencia a essa localidade em um mapa dos anos 40 do 
século XX. Na documenta~ao trabalhada sobre o século passado nao 
foi encontrada nenhuma referencia a qualquer povoado nessa regiao. 
Alguns documentos referem-se ao "vazio demográfico" que era essa 
regia o. 
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"Nesta memória mundo, nao se trata, para o indivíduo, de se 
apreender a si mesmo dentro de um passado pessoal, mas de se 
situar em urna ordem geral, de estabelecer, em todos os planos, a 
continuidade entre si e o mundo, ligando sistematicamente a vida 
presente ao conjunto do tempo (1998:101 ). 

I-Iá, ~a parte del~s, a preocupac;ao ern afirmar sempre a rede ge
nealógica que os liga aos fundadores do povoado. Sao falas tais 
como: 

/1 

meu avó e meu bisavó nascerarn aquí", ou en tao "todos os 
meus parentes esta.o enterrados aquí". Sentem-se corno parte de 
urna comunidade e procuram ressaltar o clima de arnizade e soli
dariedade que sernpre marcou as relac;5es no povoado. 

Os moradores de Sao Pedro dos Cacetes eram, em sua maioria, 
pequenos produtores rurais, cuja base económica residía na produ
c;ao agrícola, principalmente na cultura extensiva do arroz. Alguns 
tambérn criavam gado. Outros viviam do pequeno comércio e do 
beneficiamento do arroz.4s . 

As relac;oes dos Guajajara corn seus vizinhos brancos sernpre fo
ram tensas, estando a disputa pela terra sempre presente. Peque
nos conflitos eclodiam, intercalados por momentos de trégua, nos 
quais algumas atividades conjuntas eram realizadas, tais como o 
trabalho na roc;a, a pesca, e atividades religiosas nos templos dos 
povoados freqüentados por alguns Guajajara. 

Essas relac;oes assunúram, de início, contornos de urn conflito 
que se expressava em ac;oes súbitas e impetuosas causadas pela 
tensa.o subjacente decorrente da disputa pela terra. Essas ac;oes 
podiam ser vistas corno urna quebra das normas e un1a ultrapas
sagem dos limites da ordem social cotidiana. O que ocorria, ge
ralmente, eram ataques dos Guajajara as roc;as dos lavradores, quei
ma de casas ou brigas. 

Com o passar do tempo, sem que nenhuma providencia fosse 
tomada para desintrusar aterra indígena, o conflito tomou-se cró
nico, ou seja, um estado de coisas cotidiano. Cada urna das partes 

45 E~ 1990, censo realizado pela Sucam apontou a existencia de 459 pré
d1os ocupados e 1.639 habitantes em Sao Pedro. 
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desenvolvia seu repertório de estratégias e contra-estratégias, co1n
prometidas com o discurso da violencia que, da parte dos Guajaja
ra, mostrou-se eficaz como urna forma de produc;ao e manutenc;ao 
da identidade étnica. 

A ritualizac;ao e a rotinizac;ao da violencia (Tambiah, 1997) ex
pressando urna luta política em defesa da térra, justificavam as ac;oes 
e permitiam que, após a manifestac;ao da violencia, todos voltas
sem a vida normal e pudessem conviver com os adversários, entre 
si, e até negociar. 

A demarcac;ao administrativa da terra Cana Brava, realizada pela 
Funai, em 1.977, favoreceu a eclosao de urna crise na área. Ademar
ca\:ªº veio reforc;ar a percepc;ao de Sao Pedro dos Cacetes e de Alto 
Alegre como povoados invasores da terra indígena, pois incluía os 
dois dentro dos limites da área, sem nenhuma ressalva. Tratava-se, 
no caso, do poder do Estado brasileiro, por intermédio da Funai, de 
impor os limites que considerava adequados para a terra indígena, 
tomando como referencia os dispositivos legais. O Estado, como 
árbitro, pretendeu, com a redermaca<;ao da terra indígena, equa
cionar urna disputa que vinha ocorrendo desde muitos anos, atra
vessando momentos de maior ou de menor tensao. No entanto, a 
demarcac;ao administrativa nao passou de ato simbólico de redefi
ni<;ao do lugar dos atores na disputa, urna vez que nao retirou os 
moradores dos povoados da terra indígena. A partir de entao, os 
Guajajara foram reforc;ados no papel de legítimos posseiroS16 da ter
ra, ao passo que os moradores dos dois povoados foram ojicialrnen
fe postos no papel de invasores. 

Teve início, assim, nova fase na disputa, marcada pelo interesse 
dos que foram definidos como invasores em obter suporte e alian
c;as para reverter essa definic;ao e pela lutados definidos como pos
seiros legais para retirar da área os invasores. 

Essa disputa assumiu diferentes contornos, estando presentes os 
confrontes de ordem moral, notadamente na primeira fase quando 
a luta se deu com os missionários capuchinhos, que disputavam 
com os Guajajara o poder de impor costumes e crenc;as. 

46 A legisla\ao brasileira nao permite aos índios a condic;ao de proprietá
rios. Eles detfün a posse e o usufruto da terra. 
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As batalhas simbólicas se fizeram presentes. Um exemplo, foi a 
disputa entre os Guajajara e os moradores de Sao Pedro dos Cace
tes pelo poder de impor a definic;ao legítima do nome Cacefes.47 

Ocorreram disputas de diferentes ordens, todas bastante ricas 
ein mapear os limites das relac;oes entre Guajajara e brasileiros. 

47 Para os Guajajara, o nom.e Cacetes, ou melhor, borduna ( WtJrñhnng, na lín
gua Guajajara) foi dado ao lugar onde ocorreu urna luta entre Guajaja
ra e Timbira, próximo de urna lagoa. Na luta os Tirnbira foram mortos 
pelos Guajajara e suas bordunas permaneceram junto a lagoa. Assim 
o local ficou sendo conhecido como lagoa dos cacetes ( Wyrdhonhpnw). 
Para os moradores do Sao Pedro, o nome Cacetes se originou de urna 
comemorac;ao de duas frentes de trabalho, urna vinda de Grajaú e ou
tra de Barra do Corda, durante a abertura da estrada. O encontro foi 
premeditado e ocorreu no baixao dos cacetes, pois a comemorac;ao do 
encontro foi feíta com urna luta de cacetes, tendo ficado dois cacetes 
pendurados em umpé de gameleira. 
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Capítulo 3 

CONFLITOS DE TERRA E CONFLITOS 
DE ALTERIDADE: ETNOGRAFIA DE UMA 
DISPUTA ENTRE ÍNDIOS E BRANCOS 

"Já pensou nós perdermos um pouco de nossas terras onde va
mos criar nossos .filhos e netos pois nossas terra nao é tao grande 
acho muito pequena para tantos frldios pois nesta regiao tem fa
zendeiro que ele sozinho tem umn área maior do que a nossa áren e nos 
que somos mais de 3. 000 índios Gunjajaro lemos uma área reduz1da cada 
ano já passou urna estrada dentro da nossa reserva devastando 
urna grande parte da mata já temo Alto Alegre o S. Pedro dos 
Cacetes com mais de dois mil habitantes o centro do meio com 
mais de 60 habitantes já o lncra destruiu urna parte com sua estra
da dentro da reserva agora vem a Chesf destruir quase mil equitares 
de terras onde vamos ficar Vs.Exia nunca ya1nos se conformar" 
(trecho de carta de índios Guajajara ao presidente da Funai. Posto 
Indígena Canabrava, 24/5/1979 - grifos 1neus). 

O TRECHO ACIMA transcritoelencaalgunsdosmotivosquemo
bilizaram os Guajajara, em diferentes momentos, a amea<;ar 

11 guerra" contra os "brancos": a passagem da rodovia BR-226 pela 
terra indígena, a instalac;ao e permanencia de povoados como Alto 
Alegre, Sao Pedro dos Cacetes e Centro do Meio, a presenc;a do pro
jeto de Colonizac;ao do Instituto de Coloniza<;ao e Reforma Agrá
ria -Incra (antigo Inic) e a possibilidade de passagem de rede elé
trica da Chesf. Todos esses motivos tinham um ponto de intersec;ao: 
ameac;avam as fronteiras da terra indígena Cana Brava/Guajajara. 

O processo de disputa pela terra em questao possui momentos 
de maior e de menor tensao, aquí denominados momentos de con
flito manifesto e momentos de conflito latente, respectivamente. 
Trata-se de urna disputa onde se confrontam diferentes concep<;5es 
sobre a terra: a terra como espa<;o de evangelizac;ao e produc;ao de 
riquezas; a terra como espa<;o de reproduc;ao de urna nac;ao e a ter
ra como espa<;o de trabalho. 
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Meu recorte temporal recua até um dos momentos de conflito 
manifesto, marcado pelo que estou chamando de ruptura da 

/1 

paz" 
entre os atores desse processo político. Esta ruptura foi desenca
deada pelo processo de demarcac;ao administrativa da terra Cana 
Brava, em 1977. Antes disso, ocorriam querelas pontuais ocasiona
das, por exemplo, pelo avanc;o de alguma roc;a dos colonos dentro 
da terra indígena. Eram situac;óes contornadas antes que assumis
sem maiores proporc;óes e recebessem atenc;ao dos meios de comu
nicac;ao. 

Os dados foram organizados a partir de dois grandes eixos espa-
c;o-temporais, interligados entre si: Guajajara contra os moradores 
de Alto Alegre, que vai de 1977até1981, e Guajajara contra os mo
radores de Sao Pedro dos Cacetes que abrange até o ano de 1998, 
quando os povoados já haviam sido removidos. Essa classificac;ao 
corresponde aos dois ciclos da disputa que sao objeto de análise. 
Este capítulo contém urna etnografía da primeira etapa da disputa 

pela terra. , 
O texto está organizado com base na própria dinamica do pro

cesso de disputa pela terra. Durante esses vinte anos os atores da 
disputa estiveram vivendo um clima de permanente tensa.o e inse
guranc;a quanto aos rumos que o processo tomaría. As situac;oes 
foram definindo-se de acordo coma correlac;ao de forc;as a disposi
c;ao dos atores e do contexto político de modo geral. 

No eixo Guajajara contra Alto Alegre, atuam os Guajajara, os fra
des capuchinhos e colonos da missao, lutando pela área ocupada 
pela missao, com cerca de 7.000 hectares. No eixo Guajajara contra 
Sao Pedro dos Cacetes os atores sao índios Guajajara e posseiros, 
que disputam urna área de 6.000 hectares ocupada pelo referido 
povoado. Há um intervalo, de 1982, após a retirada de Alto Alegre, 
até 1984, que foi marcado por urna trégua entre os atores. Em 1985 
foi retomada a luta pela retirada de Sao Pedro dos Cacetes. 

A forma como essas situac;5es foram configurando-se está des
crita no capítulo anterior. Aquí trato do processo de disputa no pe
ríodo acima delimitado, apresentando os atores, suas estratégias 
de luta, suas bases de apoio e os argumentos que utilizavam para 
justificar suas empreitadas. 

Esse processo de disputa pela terra é um teatro onde se desenro-
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la o espetáculo das relac;óes entre índios e brancos no Brasil. É um 
campo empírico privilegiado para a observac;ao dessas relac;óes, pois 
envolve a luta pela terra, responsável pelos mais graves conflitos 
entre índios e brancos no Brasil. 

O conflito é percebido, aquí, como expressao de oposic;ao que 
pode assumir proporc;oes de simples desavenc;a ou de lutas e com
bates violentos (Simmel, 1995). Dessa forma o antagonismo é a ca
racterística mais aparente do conflito, gerando a intolerancia e a 
animosidade. Quando um conflito é longo, como este que analiso 
aqui, sua dinamica vai constituir-se pela alternancia de ac;oes ofen
sivas e defensivas, desencadeadas pelos atores em antagonismo. É 
ainda Simmel que me inspira a ver o conflito como urna forma de 
socializac;ao, um processo por meio do qual as relac;oes sociais sao 
construídas. 

A riqueza dessa situac;ao de disputa pela terra está no fato de 
por em jogo o reconhecimento de um território como espac;o de re
produc;ao de uma nac;ao, a nac;ao Guajajara, que está atrelado ao 
reconhecimento da alteridade. Os diferentes atores em confronto 
agem combase em concepc;oes diferenciadas sobre a terra e sobre o 
lugar dos Guajajara, como parte da sociedade brasileira ou como 
constituindo um povo específico. 

Nessa situac;ao de disputa pela terra nao aparece a clássica opo
sic;ao entre /1 terra de trabalho" e ª terra de gado", analisada por 
García (1983). Guajajara, colonos e posseiros lutam pela "terra de 
trabalho", ou seja, aquela na qual se pode obter a subsisténcia me
diante sua fecundac;ao. Ocorre, no entanto, uma situac;ao de limina
ridade na qual se confrontam o nós e os outros. Os Guajajara, atores 
fundamentais da disputa, nao se reconhecem e nem sao reconheci
dos como constitutivos do nós que incluí os brasileiros. Nesse senti
do, surge a primeira oposic;ao entre dois territórios: o território da 
sociedade brasileira e o território da sociedade Guajajara. 

QUEM SÁO OS INDIOS E OS BRANCOS NESSA DISPUTA? 

No final da década de 70 e início dos anos 80 do século XX, o 
campo político no qual a disputa em torno da terra Cana Brava se 
desenrolava era composto dos seguintes atores: índios Guajajara 
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habitantes da terra Cana Brava; moradores dos povoados de Alto 
Alegre (colonos e religiosos capuchinhos ), de Sao Pedro dos Cace
tes e de Centro do Meio. Como atores indiretos, estavam funcioná
rios da Funai de Barra do Corda, Sao Luís e Brasilia. A arena da 
disputa era constituída por um conjunto de institui<;oes, tais como 
o Incra, o Ministério da Agricultura, o Conselho Indigenista Mis
sionário - Cimi, a Comissao Pastoral da Terra - CPT e a Comis
sao Pró-Índio do Maranhao e por políticos de Barra do Corda. 

Nessa primeira fase da disputa a luta ocorreu, de forma polari
zada, entre os Guajajara e os habitantes do Alto Alegre. Muito em
bora os Guajajara exigissem a expulsao de todos os invasores da 
terra indígena, todo o poder de fogo foi jogado contra a missao do 
Alto Alegre. 

Segundo Wagley & Galvao (1955), os Guajajara constituem um 
povo unido por urna mesma língua e tradic;oes comuns, sem for
marem urna tribo ou nac;ao conscientemente organizada em base 
política. Essa conclusao se baseia no fato de que os Guajajara do 
Pindaré, 1 mantinham relac;oes somente com as aldeias Guajajara 
mais próximas, desconhecendo a existencia das mais distantes. 2 No 
entanto, eles afirmam que embora os indivíduos de outras aldeias 
sejam considerados estranhos, a facilidade da língua e o conhe
cimento dos costumes lhes garantem a hospitalidade ou o trata
mento de patrícios. Por outro lado, reconhecem que em algumas 
situac;oes várias aldeias Guajajara participaram de lutas conjuntas, 
embora a uniao tenha sido temporária. 3 Deixam claro, no entanto, 
que os Guajajara nao se sentem brasileiros e sim: 

" [ ... ] urna tribo, com um modo de vida, urna língua e tradic;oes 
que os distinguem do sertanejo «civilizado» ou «cristao» e tam
bém de outras tribos que habitam a mesma área" (1955:10). 

1 Local onde Wagley e Galvao fizeram a pesquisa com os Guajajara. 
2 Anderson propoe a defini<;ao de na<;ao como urna comunidade imagi

nada e afirma que, por menor que seja urna na<;ao, a maioria de seus 
membros jamais chega a se conhecer ou a se encontrar, ou mesmo a 
tomar conhecimento dos demais, sem que isso seja impedimento para 
que cada um possua o sentimento de comunidade nacional (1991:6). 

3 E citado o incidente de Alto Alegre. 
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Ainda segundo esses autores, as aldeias Guajajara possuem ta
manhos diferenciados e, próximo a cada aldeia, existem os centros, 
~ue sao abrigos temporários para dar apoio as roc;as, nos quais sao 
instaladas as casas de farinha. Além da agricultura os Guajajara 
praticam também a cac;a, a pesca e a coleta de frutos silvestres. 

A sociedade Guajajara se organiza em torno da família extensa, 
que é um conjunto de famílias nucleares reunidas por lac;os de pa
rentesco. Os indivíduos possuem direitos iguais e ampla liberdade 
de ac;ao. Cada grupo familiar tem um chefe, mas estes nao sao mais 
poderosos do que um indivíduo comum. Em cada aldeia existe um 
capitao que é geralmente apontado pelo órgao indigenista, para 
servir de mediador entre os moradores da aldeia e esse órgao. A1-
guns capitaes desfrutam de autoridade, mas essa autoridade jamais 
suplanta as lideranc;as familiares. Como bem afirmaram Wagley & 
Galvao, conflitos entre líderes de grupos familiares e o capitao da 
aldeia podem resultar em desmembramento da aldeia (1955:41). 

Zannoni (1998:221) aponta essa relativizac;ao do poder na socie
dade Guajajara como um estímulo ao conflito pela lideranc;a. Para 
ele, o conflito regula as relac;oes no ambito da economía entre famí
lias extensas e rege as alianc;as por meio da uniao conjuga!. Afirma 
ainda este autor que o conflito é um elemento sempre presente na 
vida· social Guajajara. 

O longo tempo de contato dos Guajajara com os colonizadores 
foi o principal responsável pelas constantes migrac;6es e transfe
rencias as quais esse povo esteve sujeito. Após a política de demar
cac;~o de áreas indígenas, iniciada pelo extinto Servic;o de Protec;ao 
ao Indio, os Guajajara foram sendo alocados em diferentes áreas, 
que hoje somam dez. Todas essas áreas estao demarcadas e homo
logadas, mas várias delas enfrentam problemas de invasoes. Essa 
forma de alocac;ao de terras pulverizou a populac;ao Guajajara, se
gundo critérios da sociedade brasileira. 

Aterra indígena Cana Brava/Guajajara, é urna das dez demar
cadas para os Guajajara e, ;io longo de sua existencia, tem enfrenta
do sérios problemas de invasoes. 

Esta terra situa-se na regiao de maior densidade populacional 
indígena do !vfaranhao, onde existem outras terras indígenas de
marcadas, algumas muito próximas, quase contiguas a Cana Bra-
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Quadro 2. Terras habitadas pelos Guajajara4 

Terra 

Governador 
Rodeador 
Morro Branco 
Caru* 
Urucu Juruá 
Lagoa Comprida 
Rio Pindaré* 
Bacurizinho 
Araribóia 
Cana Brava/Guajajara 

Localiza~ao 

Amaran te 
Barra do Corda 
Grajaú 
Bom Jardim 
Grajaú 
Amaran te 
Bom Jardim 
Grajaú 
Amaran te 
Jenipapo dos Vieiras 

* Terras que nao sao de uso exclusivo dos Gu~jaja,ra . Obs.: ~xistem Guajajara mo
rando em terras de outros povos tais como Knkab e Pukob1e. 

va, tais como as terras Urucu Juruá, Lagoa Comprida e Geralda 
(ver Anexo 1). As últimas deveriam ser uma extensao da terra Cana 
Brava, mas foram demarcadas, posteriormente, como terras sepa
radas, depois de muita pressao dos Guajajara. 

Ao longo do período de disputa pela terra, a popula<;ao Guajaja
ra da terra Cana Brava duplicou.5 Em1976, viviam nesta área 2.361 
Guajajara, distribuídos em doze aldeias administradas por dois 
postes indígenas da Funai. Atualmente os Guajajara desta terra so
mam 5.239, que habitam quarenta aldeias administradas por cinco 
postes da Funai. 

Desde o retorno da missao capuchinha para Alto Alegre, em 1960, 
os frades procuraram atrair colonos para a missao como forma de 
diluir o confronto com os Guajajara e utilizar a presen<;a dos colo
nos como modelo de estilo de vida a ser seguido pelos Guajajara. 
Além da lembran<;a traumática do "massacre do Alto Alegre", ha
via a experiencia negativa da Colonia Dous Bra~os, ambas analisa
das no capítulo anterior. Ao referir-se ao contato com os frades o 
cacique da aldeia Cocalinho afirmou: "nós como índio nunca dei
xamo de ter assim aquela como<;ao, da gente ter aquele choque com 

1
,, 

esse pessoa . 

4 Fonte: Funai, 1998. , . 
s O aumento populacional pode ser explicado pela queda no in~1ce de 

mortalidade infantil e por urna mudan<;a na.s regras de .tabu pos-par
to que vai diminuir o espa<;amento do nasc1mento de hlhos (Gomes, 
1999). 
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Essa como~ao sentida pelos Guajajara conduziu os rumos da dis
puta na primeira fase, polarizando a luta entre os Guajajara e os 
habitantes de Alto Alegre. O choque com a missao capuchinha era 
de duas ordens: a luta pela terra e a luta pelo poder de definir os 
rumos da sociedade Guajajara. Em nome da catequese e da civili
za<;ao os frades desconheciam os Guajajara como um povo especí
fico. Os Guajajara percebiam o território como urna fronteira que os 
manteria a salvo da intrusa o dos outros. 6 

Essa rela<;ao enquadrava-se nos moldes da tradicional "visa.o de 
mundo católica" que contribuía para a naturalizac;ao da relac;ao entre 
dominantes e dominados. Os ~uajajara, em vários momentos, as
sumiram a condic;ao de subordinados e sujeitaram-se a participar 
dos rituais religiosos que serviam como reforc;o das relac;oes pes
soais entre índios, padres e demais moradores do povoado. 

No amago do projeto missionário estava o interesse pela pro
priedade da terra. O que ternos entao é um segmento da Igreja 
Católica envolvido, de forma direta, numa disputa fundiária, em 
confronto com os índios. 

Os brancos envolvidos na disputa, além dos frades capuchinhos, 
eram os moradores dos povoados. Esses moradores nao consti
tuíam um conjunto homogéneo. Havia os lavradores que viviam 
em Alto Alegre, que eram arrendatários dos frades, pois pagavam 
urna renda a eles. Suas ro<;as eram feítas dentro da terra indígena, 
já que o próprio povoado estava incrustado na terra dos Guajajara. 
Os lavradores que viviam nos outros dois povoados, Sao Pedro dos 
Cacetes e Centro do Meio, eram posseiros.7 

Os moradores do povoado Sao Pedro dos Cacetes eram, em sua 
maioria, nordestinos que tinham chegado ao Maranhao em busca 

6 A identidade Guajajara é, nesse processo, urna identidade territorial 
porque se vai definindo com base no território. Enquadra-se no que 
Canclini classificou como cultura histórico-territorial, nas quais os efei
tos da globaliza<;ao sao menores (1995:150). 

7 Martins definí u arrendatário como sendo o que paga renda em dinhei
ro ou espécie ao proprietário da terra e posseiro como sendo o lavra
dor pobre, que vende no mercado os excedentes agrícolas do trabalho 
familiar, depois de ter reservado urna parte da produ<;ao para o susten
to da fa mília (1995:103-04). 
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de terra para plantar. As roc;as desses moradores eram feítas dentro 
da terra indígena ou entao em áreas devolutas, que linútavam com 
aterra indígena, posteriormente loteadas, tendo sido possível a al
guns a oficializac;ao da propriedade do lote rural. Durante algum 
tempo, esses moradores também pagaram renda aos frades, q~e 
alegavam que Sao Pedro dos Cacetes estava dentro d~ ~rea da nus
sao. Alguns possuíam comércio e usinas de benefic1amento de 

arroz. 
A relac;ao comos moradores do povoado de Sao Pedro dos Cace-

tes mesmo nao se tendo construído combase em experiencias trau-
' . 

máticas, como ocorreu comos capuchinhos, também era tensa, po1s 
os Guajajara sempre consideraram os posseiros invasores de ~u~s 
terras. Ocorriam relac;oes de comércio e, algumas vezes, os GuaJªJª
ra foram recrutados para trabalhar nas roc;as desses moradores, 
desenvolvendo assim relac;oes baseadas na chamada troca de dia 
de servic;o. Entretanto, por muitas vezes roc;as de posseiros foram 

saqueadas ou queimadas pelos Guajajara.8 

Centro do Meio foi o último povoado a se formar na terra Cana 
Brava. Seus moradores, tais como os de Sao Pedro dos Cacetes e de 
Alto Alegre, eram basicamente nordestinos que se agruparam soba 

lideranc;a de Filipe Preto. 
A Igreja Católica foi parte constante da arena dessa ~isputa. ~esse 

processo manifestaram-se as várias vertentes da Igre~a, q~e nao se 
constituí como um conjunto homogeneo e tem assurmdo diferentes 

posic;oes em questoes fundiárias. . 
Como bem situou Novaes (1997) após 1964 esta Igre1a destacou-

se através de urna de suas vertentes, conhecida como a Igreja pro
gressista, ou de libertac;ao, que se caracterizava pela defesa dos 
oprimidos. Nos anos 80, em suas dioceses e na CPT, tornou-se refe
rencia obrigatória quando se tratava de luta pela terra. No caso em 
questao, um segmento da Igreja Católica, a missao capuchinha, e~
tra em cena como ator direto da disputa, assumindo papel ma1s 

s Nao encontrei indícios de relac;oes de amizade ou da harmonia apre
goada pelos brancos quando se referem ~s suas relac;6es co~ os 
Guajájara. A marca da relac;ao era a tolerancia, alternada por confhtos 
pontuais. 
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próximo dos setores conservadores da lgreja, que sempre serviram 
de suporte para sustentar as desigualdades sociais e as formas de 
dominac;ao. 

Nessa disputa pela terra a Igreja Católica evidenciou suas divi
soes internas e pos em xeque suas posic;oes. Numa matriz é possí
vel expressar a ac;ao da Igreja da seguinte forma: 

Posic;ao 

·-----------~ 
Progrcssista/ defesa dos índios 
Progressista/ defesa dos Javradores 

Seg1nento da Igreja 
-=--~---

Capuchinhos Cüni CPT 

XXX 

XXX 
Conservador x x x 

A CPT, foi fundada em 1975, como organismo pastoral autóno
mo, reconhecido pela Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil
CNBB. Sempre foi presidida por um bispo católico e define-se como 
órgao ecuménico. Especializou-se em produzir estatísticas anuais 
sobre conflitos e violencia no campo. Assunúu papel articulador 
das várias CPTs existentes en1 diversos estados, assim como das 
pastorais rurais pertencentes as dioceses católicas. Seu objetivo era 
apoiar as lutas dos camponeses e trabalhadores rurais, defendendo 
seus direi tos. 

O Cimi, órgao da CNBB, introduziu um novo estilo de tratar a 
questao indígena no Brasil. Assunúu posi<;ao contra o Estado auto
ritário vigente e negou a catequese tradicional e etnocida, levando 
a Igreja Católica a assumir a imagem de defensora dos direitos in
dígenas. A ac;ao do Cimi baseia-se nos seguintes pontos: apoio a 
luta dos índios pela terra e pela autodeternúna<;ao e a defesa de 
suas culturas e tradi<;oes. 

O Cimi teve atua<;ao mareante na mobiliza<;ao das lideran<;as in
dígenas, a partir dos anos 70, por meio das Assembléias Indígenas 
realizadas sistematicamente. No Maranhao, no entanto, a atuac;ao 
do Cinú sempre foi mais tímida, restringindo-se basicamente a de
nunciar as formas de desrespeito aos povos indígenas e cobrar pro
videncias dos órgaos competentes. 

Muito embora em alguns momentos o discurso da Igreja pro-
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gressista apontasse para a necessidade de nao opor índios a colo
nos e posseiros, já que ambos eram parte do conjunto maior dos 
oprimidos, as propostas acabavam por revelar o lugar em que cada 
um desses segmentos se colocava. Por outro lado, evitavam iden
tificar a missao capuchinha como o grande opressor nessa rela
<;ao. Justificavam as ac;oes dos capuchinhos como urna luta contra 
"interesses escusos", que estariam por trás da disputa entre os 
Guajajara e os moradores de Alto Alegre. A grande explicac;ao para 
os conflitos acabava por se resumir a precária política agrária do 
país. 

Ao longo do processo de disputa foi difícil a relac;ao entre os tres 
segmentos da Igreja, e algumas rupturas internas ocorreram. 

A Comissao Pró-Índio do Maranhao fez parte da arena política 
da primeira fase da disputa. Esta entidade foi criada em 1979, no 
cenário de urna onda de organizac;ao da sociedade civil brasileira 
para apoiar as demandas indígenas. Isso ocorreu no mon1ento em 
que o Estado, por intermédio da Funai, procurava esvaziar e neu
tralizar os movimentos indígenas que se vinham afirmando, bus
cando impor políticas indígenas paralelas as políticas indigenistas 
do Estado.9 

Essas entidades eram formadas por pessoas solidárias coma luta 
indígena, geralmente antropólogos, jomalistas, artistas, estudantes, 
etc. Os dois órgaos, Cimi e Comissao Pró-Índio, atuaram, quase sem
pre, de forma conjunta. A a<;ao era basicamente voltada para a de
núncia das arbitrariedades cometidas contra os índios e sensibili
zac;ao da sociedade civil para a questa.o indígena. 

Outros componentes da arena da disputa nesta fase forarn o Es
tado, representado por suas diferentes esferas e órgaos, e os políti
cos da regiao. 

9 O ano de 1979 foi marcado pela tramita<;ao, em Brasilia, do projeto de 
emancipa~ao do índio, elaborado pelo Ministério do Interior. A rea<;ao 
a esse projeto aglutinou setores da sociedade civil e reforc;ou a criac;ao 
dessas entidades de apoio ao índio. Somava-se a essa reac;ao a cobran
<;a com rela<;ao a demarcac;ao das terras indígenas, cujo prazo final ha
via expirado em 1978. 
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As FRONTEIRAS DO RECONHECIHENTO: 

A DE HARCA<;AO DA TERRA INDIGENA 

A demarcac;ao das terras indígenas está prevista na Constituic;ao 
brasileira e tomou-se urna reivindicac;ao dos povos indígenas que a 
reconheceram como estratégia de garantía de um território espe
cífico. 

No que se refere aterra indígena Cana Brava, a primeira questao 
que se levanta é o que está sendo definido como tal. Como foi situa
do no capítulo anterior, a configurac;ao que hoje assume essa terra 
resultou de urna série de embates entre Guajajara e frentes de ex
pansao da sociedade brasileira. O que ficou denominado como ter
ra Cana Brava é produto de urna" guerra de mapas" (Almeida, 1993) 
que resultou em um recorte arbitrário, feito pelo Estado brasileiro. 

A ac;ao de demarcac;ao da terra Cana Brava, ocorrida em 1977, 
motivou a manifestac;ao do conflito ao reavivar os limites da terra. 
Até entao, os moradores da terra, índios e brancos, construíam suas 
representac;oes sobre os seus limites, de modo que os interesses de 
cada segmento fossem satisfeitos. Essas delimitac;oes nao eram con
frontadas, ou mesmo postas a prova. Por várias vezes ocorreram 
conflitos pontuais justamente porque os Guajajara reclamavam do 
que consideravam um avanc;o para dentro de suas terras. No dia-a
dia, parecía haver urna acomoda~ao: os Guajajara estavam cientes 
do seu domínio sobre a terra e toleravam a presenc;a dos lavradores 
e da nússao capuchinha, desde que nao avanc;assem além dos limi
tes que já ocupavam. Agiam como se estivessem fazendo urna con
cessao: 

" [ ... ] eu a cho que o dono da casa ele tem que aceitar pessoas 
morando junto com ele é só até o dia que ele quer, mas tem de 
chegar um dia de ele determinar e dizer que ele vai precisar da
quele local" (Guajajara da aldeia Cacimba Velha). 

Os frades e os lavradores faziam uso dessa tolerancia para afir
mar suas presenc;as na área e argumentar o direito a propriedade 
da te.rra. 
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Aa<;ao demarcatória desconsiderou tais representa<;oes e estabe
leceu os limites determinados pelo Estado brasileiro. Como foi 
mostrado no capítulo anterior, esses limites já estavam demarca
dos, mas a falta de fiscaliza<;ao e sua reaviventa<;ao permitiram que 
se fossem diluindo e fossem reconstruídos ~m outras bases. Ao se
rem alteradas as regras do jogo que se haviam estabelecido, os vá
rios atores passaram a lutai- para fazer valer seus argumentos, utili
zando para tal diferentes estratégías. 

Os atores da disputa tem interpreta<;ao diferenciada sobre o que 
teria deflagrado o conflito. Para os lavradores, foi a chegada de novos 
funcionários da Funai a regiao: Porfírio Carvalho, para a chefía da 
Ajudancia de Barra do Corda e Elomar Gerhardt para chefiar o Posto 
Indígena Cana Brava. Ambos teriarn insuflado os Guajajara para 
exigirem a expulsa o dos povoa dos. 

Para os Guajajara o conflito sempre existiu, tendo se agravado a 
partir do momento em que Fernando Falcao, 1° ao ser eleito prefeito 
de Barra do Corda, teria passado a perseguir os Guajajara. 

As duas explica<;óes remetem as causas do confuto para forado 
campo político, para alguém que é esfranho, 11 novo, e que vem alterar 
as rela<;oes existentes. As pessoas que sao classificadas na categoría 
do estranho ocupam posi<;oes-chave no jogo político para decidir os 
limites da terra Cana Brava. Ao fornecer essas explica¡;6es os autores 
estao se eximindo de qualquer responsabilidade pelo conflito. 

O ato arbitrário da demarca<;ao, ao impor a defini¡;ao legítima 
do território, refon;ou as fronteiras reacendendo a lutados Guajaja
ra pela sua desintrusao. A Funai, ao demarcar a terra, o fez com a 
autoridade que lhe foi conferida pelo Estado brasileiro. Como bem 
situou Bourdieu, o autor, mesmo quando apenas 'enuncia o ser, ao 
faze-lo revestido de autoridade, produz uma mudan<;a no ser: 

"Ao dizer as coisas com autoridade, quer dizer, a vista de to
dos e em nome de todos, publicarnente e oficialmente, ele sub
trai-as ao arbitrário, sanciona-as, santifica-as, consagra-as, fazen-

10 Este foi deputado pela Arena e adminislTador regional do Incra-Barra 
do Corda. 

11 Ver Martins (1995). 
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do-as existir como dignas de existir, como conformes a natureza 
das coisas «naturais»" (1989:114). 

A demarca<;ao de urna área é um ato social e político, que intro
duz, por decreto, urna descontinuidade decisória na continuidade 
natural (Bourdieu, 1989). No caso da demarca<;ao das terras indíge
nas, o Estado brasileiro, investido da mais alta autoridade, tra<;a as 
f ronteiras, separando a posse indígena segundo re gr as que expres
sam os mais diferentes interesses que, geralmente, nao sao os inte
resses indígenas. 

O processo de demarca¡;ao de urna terra indígena revela o jogo 
de interesses que baseia as a<;6es "legítimas" da Funai. O ato de 
definir um território, em si mesmo arbitrário, acaba por se consti
tuir em um exercício de confronto de interesses, no qua! estao em 
jogo visoes de mundo diferenciadas. 

Diversas leis foram criadas para revestir de mais legitimidade o 
ato arbitrário da demarca<;ao, a ponto de tornar seus Hmites "natu
rais".12 Mas, como se trata de urna "'realidade" social, ela tende a se 
modificar a medida que se modifica a correla<;ao de for<;as que a 
construiu. A luta pela terra aquí analisada evidencia isso e instaura 
a "guerra" pelo poder de definir fronteiras. 

Como foi afirmado no capítulo anterior, várias demarca<;5es fo
ram feítas na terra Cana Brava. Da demarcac;ao ocorrida nos anos 
40, até a de 1977, passaram-se trinta anos sem que os marcos fos
sem reavivados e durante os quais a popula<;ao nao Guajajara exis
tente na área cresceµ. Cresceram também as especula<;oes desses 
moradores sobre os limites da área, especula<;5es que muitas vezes 
eram refor<;adas por funcionários do próprio órgao indigenista. 

Em 1976 a Funai iniciou os procedimentos para nova demarca
c;ao da terra indígena Cana Brava.13 Esta demarcac;ao14 foi precedí-

12 No primeiro capítulo foram discutidos as leis e decretos que regem a 
demarcac;ao das terras indígenas. 

13 Havia, em todo o país, urna cobranc;a com relac;ao as demarcac;oes de 
terras indígenas, pois o Estatuto do Índio estipulou o prazo limite para 
essas ac;oes em 1978. 

14 As dernarcac;oes das terras indígenas estavam sendo orientadas pelo 
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da de um. relatório, elaborado por un1 grupo de trabalho, consti
tuído pela Funai e pelo Projeto Radar na Amazonia - Radam. 

Foi constatado, entao, que quafro aldeías subordinadas ao Posto In
dígena Cana Brava encontravam-se Jora dos limites já definidos. Juruá e 
Coquinho, pela parte leste e Leite e Lagoa Comprida pelo lado oes
te, estando localizadas numa área considerada de terras devolutas. 
É interessante que as aldeias apontadas como estando fora dos li
mites definidos para aterra Cana Brava nao sao as mesmas que 
foram apontadas nos anos 1940, quando ocorreu outra demarca<;ao 
desta terra.15 Isso refor<;a a argumenta<;ao de que a defini<;ao dos 
limites da terra Cana Brava, pelo Estado brasileiro, ocorreu sem 
levar em considera<;ao os movimentos migratórios, o crescimento 
demográfico, as cisoes políticas e a conseqüente instala<;ao de no
vas aldeias. A opiniao dos Guajajara sobre os limites de seu territó
rio nao foi considerada. 

O mesmo relatório chamou aten<;ao para as aldeias situadas as 
margens da BR-226, entre Grajaú e Barra do Corda que enfrenta
vam grave problema de falta d' água: 

"Para urna popula~ao tao grande como é a desta reserva, nao 
há um só igarapé, e das tres maiores lagoas existentes, duas de
las quase secam durante o verao, justamente as que se localizam 
por trás da aldeia Cana Brava." 

Foram citados dois grandes núcleos populacionaís existentes no in.te-· 
nor da reserva: Alto Alegre, com trezentas farrúlias e Sao Pedro dos 
Cacetes com 7.000 habitantes.16 Nao foi .feita nenhuma referencia ao 
Centro de Filipe Preto. No entanto, as informa~oes sobre a carencia 
de água sao importantes para que se compreendam algumas situa
~oes que ocorreram depois, em decorrencia desse problema. 

Decreto 76.990, de 8/1/1976, que previa a realizac;ao de estudos ante
riores ao ato demarcatório. 

15 Esta demarcac;a.o foi tratada no Capítulo 2, onde estao descritas as al
deias que.ficaram fora dos limites oficiais. 

16 Nao há referencia a nenhum levantamento demográfico e nao foram 
citadas font~s, sendo esses dados especulativos. 
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Com rela<;ao a Sao Pedro dos Cacetes afirmaram: 

ªEsta verdadeira cidade, tal como o Alto Alegre, desenvol
veu-se com a antiga estrada que, até a implanta~ao da BR-226 
era o caminho obrigatório entre Grajaú e Barra do Corda." 

Após afirmarem a existencia dos dois povoados dentro da reser
va, fizeram a seguinte ressalva: 

"No caso do Alto Alegre/ a área niio é indígena, 17 apenas mal loca
lizada, mas Sao Pedro dos Cacetes está no mesmo caso de Arame, 
no P. l. Angico Torto. Houve descuido de vigilancia em adminis
tra<;oes anteriores que deixaram as cidades se desenvolverem" 
(grifos e destaque meus). 

Esse grupo de trabalho sugeriu que as aldeias localizadas fora 
dos limites da demarca<;ao fossem transferidas para as terras do 
Incra, no limite oeste da terra indígena. Sugeriu também que os 
povoados Alto Alegre e Sao Pedro dos Cacetes permanecessem onde 
estavam. Alto Alegre, já havia sido diagnosticado como estando fora 
da reserva e Sao Pedro dos Cacetes passaria a ser considerado da 
mesma forma, desde que a Funai atuasse para que situa<;oes desse 
tipo nao voltassem a ocorrer. 

As sugestoes desse grupo de trabalho apontam para urna inter
preta~ao que desconsidera o consenso histórico da ocupa<;ao Gua
jajara e favorece a .instala~ao de brancos dentro das terras indíge
nas ao prop~r a redu~ao dos limites da terra Cana Brava, de modo 
que acomode a ocupa~ao efetuada pelos moradores dos povoados. 
Este parecer abriu espa<;o para urna série de polémicas sobre o sta
tus desses povoados com rela<;ao a terra indígena, que marcaram 
todo o processo de disputa pela terra. 

A segunda etapa dessa demarca~ao foi a elabora<;ao do memo
rial descritivo com urna área de 127.648 hectares (ver Anexo 5). Esse 

17 Cabe ressalvar que no início do relatório foi afirmado que os dois po
voados estavam no interior da terra indígena. 
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perímetro desconsiderou as sugestoes feitas pelo grupo de traba
lho pois os povoados permaneceram inclusos na terra indígena.18 

Novo memorial descritivo foi elaborado, em 21 de novembro do 
mesmo ano, desta feíta com urna área de 131.868.18 hectares (ver 
Anexo 5). Essa alterac;ao parece ter sido fruto apenas de pequena 
variac;ao na leitura das coordenadas delimitadas. Nenhwna das duas 
dimensoes era equivalente a doac;ao que havia sido feíta em 1923 
aos Guajajara, pelo governo do l\!laranhao, com 164.557 hectares. A 
nova proposta de demarcac;ao confirmou os limites que já haviam 
sido demarcados anteriormente (ver Anexo 5). 

Do perímetro constante na doac;ao para o perímetro proposto no 
memorial descritivo há diferenc;a de cerca de 32.000 hectares, que 
expressa significativa reduc;ao da terra Cana Brava.19 

As contradic;oes da Funai vao expressar-se de outras formas na 
conduc;ao desse processo. Urna manifestac;ao significativa dessas 
contradic;oes está na afirmac;ao do presidente da Funai de que o 
povoado Sao Pedro dos Cacetes havia sido excluído da terra indí
gena.20 Essa afirmac;ao teve amplas repercussoes no processo de 
disputa, sendo utilizada pelos moradores do povoado para justifi
car o direito de permanecer onde estavam. Vale ressaltar que o pre
sidente da Funai nao ofereceu nenhuma justificativa para sua atitu
de. A área proposta no memorial descritivo nao excluía a regiao 
onde estavam localizados os povoados. Portante, a afirmac;ao foi 
feíta de forma gratuita, comprometedora e reveladora do desen
contro de opinioes veiculadas pela Funai e sua ambigüidade no 
que se ref ere ao reconhecimento da posse indígena. 

18 O edital contendo esses lirnites foi publicado no Diado Oficial da Uniao 
de 14/3/1977. 

19 Essa redu<;ao foi tratada no capítulo anterior e diz respeito aos acordos 
entre agrimensores e fazendeiros. 

20 Enquanto estavam sendo elaborados os rnemoriais descritivos, o pre
sidente da Funai informou ao presidente daAssembléia Legislativa do 
Maranhao que o povoado Sao Pedro d os Cacetes havia sido excluído 
da terra indígena, ao mesmo tempo que negava a solicita<;ao de altera
<;ao dos limites desta terra. Essa posi<;ao condizia corn o proposto pelo 
grupo de trabalho Funai/Radam (cf. Ofício n.º 522 do presidente da 
Funai ao presidente da Assembléia Legislativa do Maranhao de 15 /9 / 
1977). 
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No entanto, essa posic;ao, embora afirmada pelo presidente do 
órgao oficial, nao era consenso na Funai, nem tinha fundamento 
legal. Os representantes da Funai nao atuaram de modo homoge
neo ao longo do conflito. Funcionários deste órgao em Barra do 
Corda insistia1n em que ambos os povoados estavam dentro da ter
ra indígena e deveriam ser retirados. 

A controvérsia evidencia o quanto a definic;ao de urna área im
plica um jogo de poder que transcende os critérios de ordem física 
ou mesmo legal. Havia urna representac;ao ª oficial" da terra, cons
tante do perímetro demarcado, que incluía os dois povoados, Sao 
Pedro dos Cacetes e Alto Alegre, além de outros de menores pro
porc;oes. No entanto, isso nao impedía que fossem construídas ou
tras representa<;oes para a área e que se utilizasse todo tipo de es
tratégia para fazer valer tais representa<;oes. 

ESTRAT~GIAS E CONFLITOS 

DE RECONHECIMENTO 

Ao longo do processo de disputa os atores fizeram uso de estra
tégias diversificadas, que variavam de acorde comos objetivos e as 
bases de apoio. Tais estratégias eram definidas basicamente consi
derando-se os suportes e a correlai;ao de forc;as disponíveis. Em 
algumas situac;6es eram modificadas em func;ao de variáveis novas 
que passavam a integrar o processo. 

As estratégias utilizadas pelos Guajajara baseavam-se no aporte 
de legalidade, ou seja, a garantía do uso da terra disposto na Cons
tituic;ao Federal, expressa na demarcac;ao. Dessa forma, as várias 
alternativas de lutas utilizadas pelos Guajajara, fossem de enfren
tamento direto, fossem de apelo as autoridades e a órgaos de apoio, 
fossem ainda judiciais, sempre estiveram relacionadas ao suporte 
da legalidade. 

A ac;ao dos Guajajara, ao longo da disputa, esteve sempre volta
da para o objetivo da desintrusao da terra indígena. Suas estraté
gias foram coerentes com esse objetivo, que acabou constituindo a 
defesa do território em um emblema da identidade Guajajara. No 
entanto, a posi<;ao dos Guajajara ante o Estado brasileiro apresen
tou variac;oes decorrentes da situac;ao ambígua que define os ín-
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dios como brasileiros ao mesmo tempo que os admite como dife
rentes dos demais brasileiros. 

No caso dos "brancos", as estratégias partiam de um eixo cen-
tral que era a legitimidade da posse, utilizada como justificativa 
para a permanencia dos povoados, que era o principal objetivo de 

seus moradores. 
O Estado, tanto a esfera estadual, quanto a federal, fez-se presen-

te, assumindo publicamente a condi<;ao de árbitro. No entanto, o 
govemo estadual e o municipal deixaram transparecer, ao longo do 
conflito, urna arbitragem passional que evidenciava o apoio aos mo
radores do povoado. De modo geral, a atuac;ao do Estado nao foi ho
mogenea, como ficará claro, pois seus representantes assumiam po
sic_;oes contraditórias e disputavam entre si a competencia para agir. 

TERRA, TERRITÓRIO E IDENTIDADE.' 

" "NUNCA VAMOS PERMITIR BRANCOS LAVRANDO NA NOSSA TERRA • 

Os Guajajara utilizaram várias estratégias, que estou denomi
nando defensivas, se caracterizadas por atas de resistencia que nao 
implicavam o confronto direto coro os moradores dos povoados. 
Tais ac;oes se caracterizavam por tentativas de soluc;ao negociada 
da disputa, no ambito institucional. Eram cartas as autoridades, 
audiencias que implicavam viagens ao poder central e ao poder 
estadual e matérias veiculadas na imprensa com apoio de jomalis
tas, do Cimi e da Comissao Pró-Índio, sempre reivindicando a reti
rada dos brancas que viviam na terra Cana Brava. 

Quando utilizavam esse tipo de estratégia, os Guajajara assu
miam o lugar do cidadao brasileiro que reivindica, ao Estado, o que 
considera seu direito. No entanto, quando saqueavam os povoados 
habitados pelos brancas, ou matavam alguns brancos, estavam as
sumindo o lugar de urna nac;ao específica, que entra em guerra com 
outra nac;ao em defesa do seu território. Essas diferentes posturas 
nao sao contraditórias. A contradic;ao ocorre na definic;ao dos ín
dios como cidadaos brasileiros, pois, como afirmou Canclini, ser 
cidadao nao tem apenas que ver com direitos reconhecidos pelos 
aparelhos estatais para os que nasceram em um território. A cida
dania envolve também práticas sociais e culturais que dao sentí-
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do de pertencimento e fazem com que se sintam diferentes os que 
possuem a mesma língua, formas semelhantes de organiza<;ao e de 
satisfa<;ao das necessidades (1995:22). Nesse sentido os Guajajara 
sentem-se cidadaos, apenas parcialmente, pois nao partilham o sen
timento de pertencimento decorrente da identidade lingüística e 
cultural.21 

Nessa fase da disputa os Guajajara fizeram a primeira viagem a 
Brasilia, como parte das a<;oes que visavam cobrar das autoridades 
a solu<;ao do conflito. Foi urna experiencia nova que os pós mais 
próximos dos tramites burocráticos. Na capital federal os Guajaja
ra puderam sentir o significado do preconceito e da discriminac;ao 
na forma como foram tratados pelos funcionários da Funai. 

Várias questoes foram tratadas na viagem, muito embora a rei
vindica<;ao principal fosse a desintrusao da terra Cana Brava. Urna 
das questoes foi a tortura sofrida por um Guaja jara, em decorrencia 
de urna opera<;ao realizada pela Polícia Federal, para combater o 
tráfico de maconha nas aldeias. Os Guajajara denunciaram que a 
tortura havia sido efetuada na presen<;a do entao delegado da Fu
nai em Sao Luís, que nada havia feíto para proteger o índio. Por 
outro lado, questionaram o afastamento do chefe da Ajudancia da 
Funai de Barra do Corda, ocorrido como puni<;ao por este ter de
nunciado a tortura, e solicitaram sua reintegra<;ao no cargo Qomal 
Diário do Povo, 8/6/1979). O saldo positivo da viagem foi a recon
du<;ao do chef e da Ajudancia ao cargo, pois esse funcionário repre
sentava urna base de apoio importante para os Guajajara. 

Antes de procurar as autoridades, os Guajajara buscaram resol
ver a questao diretamente comos frades capuchinhos. 22 Na ocasiao 
houve a promessa de que a área seria devolvida, desde que fosse 
providenciado outro local para assentar os colonos do Alto Alegre. 
No entanto, essa promessa nao foi mantida pelos frades, deixando 
os Guajajara apreensivos: 

21 ?eyfe~~ analisou a questao dos alemaes que migraram para o Brasil e 
identif1cou que estes consideram que a nova pátria é a colónia, a nova 
cidadania é a brasileira, mas a etnia continua sendo alema (1994:109). 

22 Os Guaja jara estiveram em Sao Luís em novembro de 1978, para nego
ciar com os frades. 
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"N6s índios Gua/ajara quando estivemos em Sao Luís para falar 
com os padres pensávamos que iríamos conversar com homens 
honestos e que os padres nao mentissem. Mas nós nos eng~na
mos. Nao falam a verdade, nos enganaram. Prometeram que 1am 
devolver as terras e nao devolveram. Veio um bocado de padres 
conversar com a gente e sempre prometendo que iriam devolver 
as terras e agora esta.o dizendo que as terras sao deles. Dizem que 
foram compradas, mas nós nunca vendemos terras. Se eles com
praram terras compraram ilegalmente. Nossos avós nunca rece
beram esse dinheiro dos padres. Sao uns mentirosos e ladr6es" 
(Carta enviada a imprensa, em man;o de 1979 - grifo meu). 

Os Guajajara acusaram os frades de perseguir e explorar os ín
dios e de quererem as terras de Alto Alegre para vender: 

"Como já aconteceu o freí André já vendeu parte das terras 
do Alto Alegre e ficam dizendo para quem conhece os padres 
que a preocupa<;ao deles é em nao devolver as terras é por causa 
dos pobres. Nao, a preocupa<;ao dos padres é dinheiro, se a Fu
nai oferecer dinheiro eles saem calados e satisfeitos" (ibídem). 

Em seguida, denunciaram a alian<;a dos padres com os políticos: 

"O negócio dos padres é estar do lado dos políticos. Eles sao 
amigos do Fernando Falcao deputado estadual que é inimigo 
dos índios. Inimigo é invasor de terrados indios" (ibídem - grifo 

meu). 
I 

E amea<;aram romper com qualquer negocia<;ao: 

JI N6s índios nao queremos mais conversar com os padres. Es
tamos nos reunindo para tomar urna posi<;ao. E a posi<;ao é para 
tirar o Alto Alegre dos padres. Pois é, nós pedimos na paz que 
eles nos devolvessem. Eles fizeram foi nos enganar. Agora nao 
queremos mais conversar. Aconteceu do mesmo jeito em 1901 os 
índios pediram para os padres saírem de suas terras eles nao 
saíram e terminou no que aconteceu" (ibidem - grifo meu). 
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A preocupa<;ao dos Guajajara era a permanencia dos povoados 
que já deveriam ter sido retirados e temiam um agravamento da 
situa<;ao em face das afirma<;oes dos frades de que nao iam mais 
sair porque os índios deveriam misturar-se comos brancas. Os 
Guajajara nao aceitavam essa proposi<;ao: 

"Nao aceitamos isso de jeito nenhum. Ele pode dizer que quer 
se misturar comos índios, mas nao acreditamos nisso de jeito 
nenhum, ndis se misturar porque assim nunca se acaba quesfiio de 
fndio com branco, porque ele quer proteger urna parte de branco e 
quer proteger a parte de índio. Talvez ele tem mais interesse de 
proteger a parte dele, dos brancas. Basta os que tem no nosso 
meio, que sao os funcionários né? Nóis aceitamos os funcioná
rios quevem trabalhando coma gente" (ibídem-grifos meus). 

Esse depoimento reflete a visao dos Guajajara sobre a impossibi
lidade de convivencia entre índios e brancas, num mesmo territó
rio. Evidencia também que a presen<;a dos brancos que trabalham 
na Funai é apenas tolerada, em fun<;ao de ser provisória e represen
tar urna presta<;ao de servi<;o aos Guajajara. 

Esse discurso dos Guajajara é profundamente marcado pela re
jei<;ao aos frades e pela amea<;a de um novo JI massacre", nos mol
des do de 1901. Nesse momento fazem uso da categoria genérica 
11 índio", na qual esta.o incluídos, contra pondo-se ao conjunto de 
atores nao indígenas. A categoría genérica /1 índio" nesse contexto 
nao tema mesma conota<;ao dos índios genéricos definidos por Ri
beiro, 23 apontando para urna identidade pan-indígena. 

A cobran<;a e a pressao as autoridades responsáveis pelo resguar
do da terra indígena era a estratégia utilizada com mais freqüencia. 
Cobravam o cumprimento do que estava disposto no Estatuto do 
Índio, na Constitui<;ao Federal e o que havia sido estipulado em 
convenios e acordes. Cobravam das autoridades, também, que proi
bissem o aumE~nto das invasoes na terra indígena. 

23 Índios genéricos sao os que quase nada conservarn do patrimonio ori
ginal (Ribeiro, 1979:434). 
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,. Quando sentiam que a cobran<;a nao estava surtindo o efeito es-
perado, apelavam para amea<;as, sobretudo de atacar os povoados 
existentes na terra indígena, ou, como afirmavam: "agir da nossa 
maneira". Tais amea<;as foram utilizadas, muitas vezes, nos moldes 
de urna guerra fria. Tanto a imprensa, como as autoridades, acaba
ram por incorporar o vocabulário "guerreiro" dos Guajajara. A pa
lavra guerra era utilizada tal como em disputas internacionais. 

Ao fazerem as amea<;as, os Guajajara abandonavam o lugar do 
cidadao que reivindica o direito de cidadania e punham-se numa 
rela<;ao de confronto entre na<;oes. O sentimento de patriotismo que 
pudesse existir com rela<;ao ao Estado "nacional" brasileiro era posto 
de lado, em nome de urna identidade nacional Guajajara que se 
insurgía mais forte: 

"Ex. mo Presidente sinceramente nem que n6s índios morra, mais 
nós estamos resolvidos. Nós vamos brigar comos invasores e V.Ex.ª 
é culpado disso, toda culpa vai ficar na V.Ex.ª. N6s índios já esta
mos preparando nossas flechas para recome<;ar a briga. E avisa
mos a V.Ex.ª que o resto que escapar da guerra n6s, Indios da tribo 
Guajajara vamos morrer no seu gabinete em Brasilia" (carta en
viada ao presidente da Funai, em 21/7 /1979, da aldeia Lagoa 
Comprida - grifos meus ). 

O tom das amea<;as revelava a disposi<;ao de lutar pelo território 
e marcava fortemente a alteridade: 

"Saiba V.Ex.ª que esse ano nao vai mais haver invasao, vai 
haver muita$ mortes. Nunca vamos permitir brancós lavrando den
tro de nossas reseroas' (carta enviada, da aldeia Cana Brava, ao 
presidente da Funai em 25/7 /1979- grifos meus). 

As amea<;as alguma vezes se concretizaram. As estratégias ofen
sivas ocorreram na forma de saques as ro<;as dos lavradores bran
cos, da queima de barracoes e de assassinato de brancos.24 Esses 

24 Ao longo dos anos de 1978 e 79, pelo menos quatro saques foram 
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conflitos haviam sido previstos pelo chefe do Posto Cana Brava, 
que alertou para o fato de que os lavradores estavam tentando ob
ter o cadastramento rural do Incra, por intermédio da prefeitura de 
Grajaú. Es tes preenchiam os formulários do Incra, alegando ocupa
rem aterra há muitos anos. Segundo o chefe do posto, o argumento 
era falso, pois na área nao existía nenhuma ro<;a de branco. Tal si
tuac;ao estava preocupando os Guajajara que acabariam por tomar 
alguma atitude. 

Os saques praticados pelos Guajajara foram interpretados por 
políticos da regiao como urna estratégia elaborada pelos funcioná
rios da Funai em Barra do Corda. Estes estavam sendo acusados de 
incentivar os índios a atacar os povoados vizinhos. 

Algumas das estratégias ofensivas implicavam violencia física e 
acabaram em mortes.25 Um dos crimes ganhou evidencia porque 
foi assassinado um fazendeiro, em fevereiro de 1980, no local Ar
ranca.26 Há versoes diferenciadas para o incidente. Os moradores 
da fazenda culparam os Guajajara pelo homicídio mas, segundo os 
Guajajara, o disparo foi acidental, feito por um dos irmaos da víti
ma, que pretendía acertá-lo em um Guajajara. 

A vinganc;a da familia do fazendeiro veio rápida. No mesmo día 
dois Guajajara foram assassinados e seus corpos jogados no rio Mea
rim. Cabe ressaltar que esses crimes ocorreram na presenc;a do desta
camento da Polícia Militar, que acompanhava o irmao do fazendeiro 
morto, quando este cometeu os assassinatos. O procedimento da 
Polícia Militar na ocasiao foi de concluio como criminoso,27 só tendo 

efetuados pelos Guajajara. Foram saqueadas ro<;as de colonos do Incra, 
de Centro do Meio e casas foram destruídas próximo a antiga aldeia 
Cachoeira. No povoado Couro Dantas o saque foi realizado com quei
ma de barracoes de alimentos. Cf. Correspondencia da Ajudancia da 
Funai - BC a Delegada Regional de Sao Luís, de agosto de 1978 e 
Memorando 113/ AJB/79, de 20/7 / 1979. 

25 Em julho de 1979 os Guajajara atacaram um acampamento de colonos 
no Alto Alegre, matando um lavrador (Folhn de S.Pau!o, 19/7 /1977). 

26 Arranca está situado na regiao que faz parte da doac;ao de terra feíta 
aos Guajajara, mas que nunca foi demarcada. 

27 A articulac;ao entre fazendeiros e policiais tem sido urna constante nas 
disputas pela terra. Ver, por exemplo, a situac;ao analisada por Esterci 
(1985) e Sigaud (1987). 
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sido instaurado um inquérito para averiguar o crime, após denúncia 
feíta pela Ajudancia da Funai. 

No inquérito instaurado em Barra do Corda foram indiciados o 
irmao do fazendeiro, por homicídio qualificado, a trai<;ao; um Gua
jajara, por homicídio qualificado, por motivo fútil, e o capitao da 
Polícia Militar como co-autor de homicídio. 

A Funai de Barra do Corda denunciou que os procedimentos le
gais relativos ao caso nao estavam sendo cumpridos, pois nao ha
via sido solicitada a prisao preventiva do acusado. Por outro lado, 
solicitou que a apura<;ao dos fatos relativos ao assassinato dos ín
dios fosse transferida da Polícia Militar para a Polícia Federal, 28 em 
virtude do fato de os suspeitos serem membros da Polícia Militar. 
O pleito nao foi atendido. 

Somente em fevereiro de 1991 foi realizado o julgamento relati
vo a esses crimes. O jornal O Estado do Maranhtio, antes mesmo do 
fim do julgamento expressou qual seria o resultado provável: 

"O julgamento deve terminar somente hojee o acusado, pro
vavelmente, será absolvido. A própria promotoria admite que 
há falhas aberrantes no processo, onde o capitao da PM, José 
Mateus da Silva, é também citado como autor mas foi excluído 
para ser julgado por um tribunal militar em Sao Luís. Nenhuma 
testemunha da acusa<;ao foi convocada para depor perante os 
jurados, enquanto quatro pessoas prestara depoimentos defen
dendo o acusado da autoría do crime" (21/2/1991). 

O mesmojomal informou que a Funai só se teria interessado em 
acompanhar o processo no final e que a ausencia de testemunhas 
de acusa<;ao devia ter-se dado em fun<;ao de um "esquecimento" 
do promotor. 

No dia seguinte ao julgamento foi veiculada urna matéria confir
mando as suspeitas anteriores. A absolvi<;ao do fazendeiro foi aplau
dida de pé pela platéia, com exce<;ao dos índios presentes: 

28 Crimes que envolvem popula<;oes indígenas sao da esfera da Polícia 
Federal. 
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"Nao foi preciso muito esfon;o da defesa para convencer aos 
jurados de que, ao contrário de réu, o fazendeiro era vítima dos 
índios. O advogado sustentou a tese de que os dois índios an
ciaos foram mortos por soldados da polícia militar e que o fazen
deiro era apenas um bode expiatório usado pela PM para se 
defender da acusa<;ao" (22/2/1991). 

A única prova que existía contra o fazendeiro era o depoimento 
dado por ele durante o inquérito, no qual assumia a autoría do cri
me. No entanto, ao longo do julgamento a defesa argumentou que 
esse depoimento havia sido feíto sob forte tortura militar e ressal
tou o comportamento agressivo dos índios, citando fatos históricos 
como o massacre de Alto Alegre, ocorrido em 1901. 

Outra estratégia utilizada pelos Guajajara na luta pela terra foi a 
canaliza<;ao de outras situa<;oes conflituosas que estavam ocorren
do, para a disputa err.. questao. Isso ocorreu, por exemplo, quando 
a Chesf quis passar urna rede de transmissao pela terra indígena e 
quando policiais federais fizeram urna opera<;ao a pretexto de com
bater o tráfico de maconha na terra indígena. Essas ocorrencias 
possibilitaram urna amplia<;ao da arena na qual se desenrolava a 
disputa. A Chesf e a Polícia Federal estiveram diretamente envol
vidas corn os participantes do campo político, sendo utilizadas pe
los Guajajara como novo recurso para refor<;ar a conquista de seus 
objetivos. 

A resolu<;ao de qualquer impasse, a solu<;ao de qualquer confli
to que envolvesse rela<;oes com nao índios passava a ser condicio
nada a retirada dos invasores da terra indígena. Caso o conflito 
paralelo nao fosse caracterizado pelas autoridades corno grave, os 
Guajajara procuravam dar-lhe destaque por rneio do apoio da irn
prensa, para que a estratégia de pressao tivesse eficácia. 

Ern meio a luta pela reconquista do espa<;o onde estavarn situa
dos os povoados "brancos", os Guajajara da terra indígena Cana 
Brava depararam-se corn nova problemática: a passagem nessa ter
ra de urna rede elétrica da Chesf. 

A abertura das picadas para a instala<;ao da rede elétrica deixou 
os Guajajara ein estado de alerta. Segundo denúncia que enviaram 
a imprensa, a Chesf ocuparía cerca de 100 metros de largura numa 
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extensa.o de 22 quilómetros da terra indígena. Enfatizaram a revol
ta da comunidade e condicionaram a aceita~ao da passagem da re
de elétrica a retirada dos padres de Alto Alegre e dos moradores de 
Sao Pedro dos Cacetes: 

"Só aceitamos desde que desocupem esses dois povoados de 
invasores da área indígena; se a gente aceitar isso antes da retira
da dos invasores, eles vao dizer que a rede elétrica é o limite das 
terras conseguido pelo deputado esta dual Femando Falcao" (car
ta de 10/3/1979). 

A negocia~ao com a Chesf foi conduzida a partir da desintrusao 
da área, mas outras reivindica~oes foram feítas: 

"Primeiro, após a saída dos últimos invasores do ferrifório, ou 
seja, a saída dos invasores do Alto Alegre e Sao Pedro dos Cace
tes e a turma do bandido Felipe Preto; 

"Segundo, indeniza~ao pelo prejuízo que servirá para as se
guintes despesas: constru~ao de a~des nas aldeias; constru~oes 
de po~os nas aldeias; constru~oes de escolas nas aldeias; cons
tru~oes de casa de farinha; compra de dois tratores com carretas, 
para transporte dos índios; cercar a área dos Guajajara com ara
me; dar condi~oes aos índios para colocar, na área desmatada, as 
suas ro~as. 

"A comunidade Guajajara só permite iniciar o servi~o da Chesf 
depois de tudo cumprido as exigencias, do contrário nao é acei
to" (documento elaborado pelo Conselho Tribal Guajajara - gri
fo meu). 

Urna fronteira marca o come~o e o fim de urna comunidade, urna 
vez que acondiciona sua identidade. É significativo o uso da ex
pressao território para referir-se a terra Cana Brava. Fica assim evi
denciado o resguardo das fronteiras contra a presen~a de "estran
geiros" no que eles denominam seu território. 

Os Guajajara acreditavam que a passagem da rede elétrica era 
urna armadilha para tomar suas terras. Acabaram fazendo um acor
do, que gerou um convenio entre a Funai e a Chesf. Esta prontifi-
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cou-se a fazer algumas benfeitorias na terra indígena, e colaborar 
para a retirada dos povoados.29 

Os outros conflitos canalizados para a luta pela terra foram as 
opera~oes da Polícia Federal para combater o tráfico de maconha. 
Duas opera~oes foran1 realizadas nas aldeias da terra Cana Brava. 
A primeira delas ocorreu em abril de 1977 e, apesar de aparente
mente nao estar relacionada a problemática da terra, foi apropria
da nesse processo de disputa, pelos Guajajara, como estratégia para 
pressionar as autoridades. Tal opera~ao foi profundamente marca
da pela tortura sofrida por um Guajajara da aldeia Coquinho. Du
rante o interrogatório foram aplicados choques elétricos, pontapés 
e feítas amea~as de morte. Esse Guajajara afirmou haver reconheci
do a voz do entao delegado da Funai em Sao Luís, que lhe teria 
dito: "voce se vira comos meninos. Voce conta o que sabe para os 
meninos". Quando os policiais o soltaram disseram-lhe: "voce nao 
vai dizer na aldeia, voce nao vai dizer a ninguém que apanhou da 
mao da polícia". 

Essa ocorrencia foi denunciada pelaAjudancia da Funai em Bar
ra do Corda e foi instaurado um inquérito que concluiu pela impro
cedencia das denúncias e ocasionou o afastamento do chef e da Aju
dancia do cargo que ocupava. O delegado da Funai em Sao Luís 
negou publicamente as denúncias de cumplicidade nas torturas 
que teriam sido praticadas contra o Guajajara, que assim detalhou 
o seu sofrimento: 

" [ ... ] eles me bateram muito, me levaram, me botaram choque, 
me levaram pro campo, me bateram no solado do pé e deram de 
bordoada em riba dos rins, né? no palmo da mao recebi bordoa
da de palmatória, eu algemado num pezinho de pequi o bra~o 
direito. Entao eu gritava que nao fizesse aquilo comigo, que ti
vesse dó de mim, falei pra polícia parar, né? Tu sabe seu covarde, 

29 O referido convenio foi publicado no Dítfno Oficial da Unitlo, de 14/4/ 
1980, concedendo autorizac;ao para a construc;ao de linhas de trans
rnissao de energia elétrica numafaixa de 100 metros de largura e 22.550 
metros de extensa.o, ficando a Chesf comprometida a realizar algumas 
benfeitorias na terra indígena. 
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oce agora vai pra Minas Gerais. Ai o índio respondeu em voz 
alta: vou sim senhor, ao menos vou conhecer a cidade de Minas. 
Lá voce nao vai ganhar nada. Pulei no cabo do revólver de un1 

agente da policía federal, inclusive o Alencar, pulei rapaz, eu 
mesmo vou me assassinar com minhas próprias mao mesmo, 
me de esse revólver que eu vou me matar, de tanto sofrer que o 
índio tava sofrendo, que o índio nao devia sofrer isso. Porque as 
leis nao permite /SSO. Nó1s temos também o Estatuto do indio, falou o 
índio pra eles. Nao, voce sabe, tu sabe que teu chefe mesmo, Cel 
Armando Perfeti quem te entregou pra nóis" (entrevista conce
dida em 1980-grifo meu). 

A tortura sofrida por este índio causou grande revolta entre os 
Guajajara. Ela representou urna humilhac;ao expressa mediante a 
violencia física e rompeu com as regras estabelecidas para o trato 
com os povos indígenas. 

A segunda /1 operac;ao maconha" ocorreu em maio de 1992. Nes
se momento, os Guajajara viviam a fase mais intensa da disputa 
pela terra, lutando para retirar o povoado de Sao Pedro dos Cace
tes. As conseqüencias dessa operac;ao tiveram maior repercussao 
nacional. A equipe dos policiais federais foi atacada pelos Guajaja
ra que: 

11 
( ••• ] armados de paus e pedras comec;aram a espancar os poli

ciais, quebrando depois as duas viaturas, tomando as armas e 
fazendo reféns os policiais" (O Estado do Maranhtio, 16/5/1992). 

• 

Esse conflito contou, principalmente, coma mediac;ao do Cimi e 
da Ordem dos Advogados do Brasil para resolver a tensao estabe
lecida entre policiais e Guajajara. Estas entidades elaboraram um 
relatório no qual associaram o incidente aos demais conflitos de
correntes da luta pela terra: 

"Está latente a questao social que envolve diretamente o po
voado de S. Pedro dos Cacetes. Essa invasao policiat possivel
mente premeditada, na reserva Guajajara, interessaria exatamente 
a quem, acirrando os ánimos, transforme-os em massa de mano-
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bra a servic;o de interesses eleitoreiros. É que, perdedores sem
pre, aos índios e trabalhadores fica difícil imaginar qual seria o 
«ganho» na eventualidade de um conflito." 

Escrito de forma parcial, este relatório nao faz nenhuma referen
cia a qualquer ato violento praticado pelos Guajajara com relac;ao 
aos nao índios, citando apenas os atos praticados pelos brancas con
tra os Guajajara. Segundo este relatório a PF realizou: 

"[ ... ] abominável sessao de torturas, vandalismo e atrocidades 
diversas, que impoe sua definic;ao como verdadeiro bando ou 
quadrilha, nos precisos termos do art. 288 do Código Penal." 

O referido relatório afirma ainda que os policiais realizaram urna 
operac;ao "inconcebível e inaceitável, a ponto de infringir os mais 
elementares princípios jurídicos e morais". Com relac;ao a ativida
de policial, afirma que cometeram crimes classificáveis na codifica
c;ao penal. Quanto as atitudes dos Guajajara admite que: 

11 
[ ••• ] mor mente a situac;ao de absoluta inseguranc;a e agressao 

experimentada, nao podiam ter outro caminho senao o adotado, 
até porque agiram jurídicamente em legítima defesa." 

Os Guajajara, que haviam detido os policiais como reféns, aca
baram por libertá-los, mas apreenderam as armas e se recusaram a 
devolve-las enquanto nao fossem retirados os invasores da terra 
indígena. Essa posic;ao foi posteriormente negociada em troca da 
investigac;ao sobre o seqüestro de alguns Guajajara.30 

A arena desse conflito contou também como envolvimento dos 
políticos locais. Um deputado estadual do PFL, eleito por Grajaú, 
que se afirmava como principal base de apoio dos moradores do 
povoado de Sao Pedro dos Cacetes, acusou a Funai de descaso em 
relac;ao ao incentivo da produc;ao agrícola dos índios, o que os leva
va a traficar maconha para obter ganhos para a subsistencia. De-

30 O desdobramento dessa negocia\'ªº está tratado no Capítulo 4. 
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" nunciou a Funai por estar utilizando o alarde feito em tomo da 
existencia do povoado de Sao Pedro dentro da reserva, para des
viar a atenc;ao da sociedade sobre o tráfico de maconha.31 

Enquanto os políticos acusavam a Funai pelos conflitos, os Gua
jajara entendiam que os políticos dificultavam a sua resoluc;ao: 

"Quem nem tao querendo resolveré os próprios político por
que eles tao distante do problema, jica jognndo n comun1dnde, os 
eleífores deles contra os índios, os índios nn renlidnde eles nao tao 
tomando, os índios na realidade eles tao querendo receber por
que a famílin do índío td numentnndd' (entrevista em novembro de 
1992-grifos meus). 

A repercussao que esse conflito obteve na esfera nacional provo
cou a ida do presidente da Funai e do superintendente da Polícia 
Federal a área. Ambos se solidarizaram comos Guajajara, havendo 
o último prometido a expulsao dos policiais envolvidos. 

TERRA: ESPA<;:O DE EVANGELIZA<;:AO 

E DE PRODU<;AO DE RIQUEZA 

A posic;ao dos frades oscilou bastante ao longo da disputa. Parti
ram da argumentac;ao de que possuíam base jurídica sólida para 
provar que eram donos da terra da missao. Depois, pressionados 
por outros setores da Igreja, concordaram em entregar as terras, 
desde que os colonos fossem reassentados em outro lugar. Alega-

~ 

vam que sair sem indenizac;ao seria admitir a condic;ao de invaso-
res. Em seguida, recuaram nessa posic;ao e acusaram' a Funai de ter 
incluído Alto Alegre na demarcac;ao por má-fé. Voltaram a reivin
dicar a posse da área e passaram a afirmar que iam dar títulos da 
terra de Alto Alegre para os colonos. Modificaram novamente a 
posic;ao, admitindo a retirada dos colonos e se prontificando a vol
tar a trabalhar com os índios. Por fim, entraram com urna ac;ao de-

31 Outro deputado do PFL requereu a criac;ao de uma comissao para acom
panhar o desfecho do atrito. Sua justificativa era que o povoado de Sao 
Pedro dos Cacetes estava sofrendo ameac;as de invasao. 

1 6 6 1 Conflitos de terra e conflitos de alteridade 

marcatória e reivindicatória das terras de Alto Alegre, retornando a 
posic;ao inicial, de proprietários legítimos que nao pretendem abrir 
mao do seu imóvel. 

As idas e vindas dos capuchinhos evidenciam o grande parado
xo que constituía o projeto da missao: o objetivo de catequese e 
civilizac;ao dos índios e a negac;ao desse mesmo objetivo, configu
rada no interesse pela propriedade da terra sobrepondo qualquer 
prática missionária. 

As estratégias utilizadas pelos frades reduziram-se, fundamen
talmente, a divulgar, de diversas formas, a posic;ao da missao como 
proprietária legítima e legal das terras de Alto Alegre. Em urna de
clarac;ao, feíta em 26 de janeiro de 1978,32 os frades afirmaram que 
seu único interesse era a evangelizac;ao e a promoc;ao humana de 
todos. Em seguida, alegaram dispor de sólida base jurídica para 
afirmar que as terras de Alto Alegre eram de propriedade da Asso
ciac;ao Educadora Sao Francisco de Assis, desde o ano de 1896. Ao 
mesmo tempo, afirmaram a vontade de respeitar com justic;a, eqüi
dade e caridade crista os direitos efetivos dos índios ou dos lavra
dores, colaborando, acima de qualquer interesse particular ou pres
sao, para a resoluc;ao pacífica dos conflitos. Por fim, solicitaram a 
reaviventac;ao da demarcac;ao da terra para evitar futuras invasoes 
e dispuseram-se a distribuir equanimemente aterra aos mais ne
cessitados. 

Esse documento, ao solicitar a reaviventac;ao dos marcos dos li
mites das terras nao deixou claro a que limites se refería. Seriam os 
limites da terra indígena incluindo Alto Alegre? Tudo leva a crer 
que nao, já que se comprometiam a distribuir aterra para os mais 
necessitados. Ao fazerem essa afirmac;ao e ao dizerem que pos
suíam bases jurídicas para afirmar que a Associac;ao era dona da 
terra, estavam, de fato, falando como proprietários e, portanto, os 
limites que pretendiam reavivar deviam ser os que separavam Alto 
Alegre da terra indígena. 

Ao longo do processo de disputa vai tor~ando-se mais claro que 

32 Essa declarac;ao foi escrita em papel timbrado da Associac;ao Educado
ra Sao Francisco de Assis1 entidade filantrópica. 
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" o grande interesse dos capuchinhos era a propriedade fundiária. O 
apregoado objetivo de evangelizac;ao dos índios muito cedo foi subs
tituído pela catequese dos colonos trazidos para a missao. Estes 
cultivavam a terra, garantindo o sucesso económico da missao e 
subordinavam-se aos frades, o que nao ocorreu com os Guajajara. 

Os capuchinhos buscaram apoio em outros setores da Igreja Ca
tólica. O Conselho da Vice-Província (Pará-Maranhao) da Ordem 
Capuchinha organizou urna comissao da Igreja Católica para ava
liar a questao de Alto Alegre, com representantes da ordem capu
chinha, do Cimi e da CPT. As conclusoes da comissao,33 muito em
bora nao tenham sido as pretendidas pelos frades, tiveram. fon;a de 
modificar a posi<;ao dos capuchinhos, embora temporariamente. 

A comissao partiu do pressuposto de que as terras de Alto Ale
gre pertenciam a Missao, mas procurou indicar soluc;oes que nao 
fossem prejudiciais aos índios e aos colonos, em obediencia as nor
mas da Igreja de apoio aos necessitados. No aspecto judicial, verifi
cou a existencia de !acunas na cadeia dominial das terras de Alto 
Alegre, mas, apesar disso, chegou a seguinte conclusao: 

"Faltam-nos elementos suficientes para melhor esclarecer so
bre o modo de aquisic;ao da citada área. Porém o fundamento 
legal toma inquestiontfvel a posse e propriedade de Alto Alegre" 
(p. 9-grifo meu). 

Como fundamento legal a comissao citou algumas leis que res
paldariam o direito de propriedade dos frades.34 No entanto, nao 
fez nenhuma alusao a Constituic;ao Federal que, em seu artigo 198, 
toma sem validade todos os a tos jurídicos realizados ·em áreas indí
genas. Isso pode ser explicado pelo pressuposto inicial, segundo o 
qual as te.tras de Alto Alegre pertenciam a Missao, acrescido do 
fato, citado pela comissao, de que a situac;ao jurídico-legal dessas 
terras sempre havia sido respeitada, mesmo pela Funai. Outro pon-

33 Relatóno e parecer sobre a Terra Alto Alegre. Sao Luís, 12/1/1979. Mimeo. 
34 Lei de Introdw;ao ao Código Civil Brasileiro, art. 6.0

, Código Civil Bra
sileiro, art. 81e82 e o art. 467 do Código de Processo Civil e o Decreto
Lei 9.760, de 1946, art. 5.0 
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to interessante abordado foi a negac;ao do confuto na área: "Nao 
encontramos urna situa<;ao de confuto e nao existe estado de verda
deiro conflito entre moradores e índios em geral". 

Foram reconhecidas, no entanto, situac;oes de tensao decorren
tes de invasoes de roc;as, furto de produtos, retirada de madeira, 
etc. Essas situac;oes de tensao foram justificadas pelo fato de existi
rem, numa mesma área, lavradores e índios que possuem culturas 
diversas e diferem na sua maneira de proceder. O que existía era 
urna "fomentac;ao de conflito" entre moradores e índios, que estava 
sendo alimentada por interesses políticos e económicos. 

As conclusoes do relatório sugerem algumas interpretac;oes. Pri
meiro, a forma como é negada a existencia do conflito é uma recusa 
a sua institucionalizac;ao que deslocaria o poder de decisao para 
outras esferas, sobre as quais a Igreja nao teria controle. Essa atitu
de é condizente com o argumento da comissao para a "fomenta
c;ao" do conflito, deslocando para fora do campo político o seu foco, 
acusando políticos e funcionários da Funai de terem acirrado os 
animos dos litigantes: os primeiros refort;ando a luta dos colonos 
para permanecerem na terra e os últimos instigando os Guajajara a 
exigir a expulsa.o dos brancos. 

Para exemplificar esse jogo de interesses a comissao aludiu ao 
avanc;o ilegal da área de colonizac;ao do Incra na terra indígena, 
numa extensao de cerca 100.000 hectares.35 Isso teria resultado em 
ganhos políticos para o entao administrador do Incra, que conse
guiu eleger-se deputado estadual, favorecendo o assentamento de 
vários colonos. 

A estratégia de divulgar o clima de paz reinante nas relac;oes 
entre Guajajara e demais moradores da terra Cana Brava foi muito 
utilizada pelos capuchinhos. Ela vinha associada coma estratégia 
de afirmar a importancia do convívio com os brancos para a "civi
lizac;ao" dos Guajajara e para a satisfac;ao das necessidades, que 
eles já haviam adquirido, de comercializar seus produtos e adqui
rir bens que nao produziam. A comissao justificava a existencia dos 

35 Essa versa o nao tem fundamento. A área ocupada pelo Incra é a mes
ma onde já existia o projeto anterior de colonizac;ao do Inic. 
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" conflitos como sendo devida a ac;ao de funcionários da Funai que 
despertavam nos Guajajara o ódio pelos brancos. 

Antes de indicar as pistas para soluc;ao, a comissao fez algumas 
recomendac;5es aos capuchinhos. A primeira era de que nao fazia 
sentido conservar a propriedade de Alto Alegre pois o relaciona
mento com os colonos tenderia sempre a ser o de patrao-emprega
do. Em segundo lugar, os frades só deveriam deixar a propriedade 
depois que o último índio e o último posseiro estivessem devida
mente alojados. Por outro lado, as terras nao deveriam ser entre
gues a Funai ou a qualquer outro órgao, mas serem divididas entre 
os índios e os posseiros, pois já havia ficado cornprovada a incon1pafi
bil1dade de posseiros e indios viverem na mesma área. Em terceiro lugar, 
recomendaram que, para urna soluc;ao imediata, seria necessário 
entrar coma questao na justic;a. 

Sugeriu, também, tres possibilidades de soluc;ao para a questao. 
Urna delas, aceita pelos capuchinhos, seria acatar a última demar
cac;ao feíta pela Funai e entregar a propriedade de Alto Alegre aos 
Guajajara, após a indenizac;ao de todos os moradores. Os frades 
adrrútiram abandonar a regiao e entregar as terras aos Guajajara, 
na condic;ao de o Incra ou o estado do Maranhao promover o reas
sentamento dos colonos. 

O parecer desta comissao expressou urna posic;ao da Igreja Cató
lica sobre a questao, que nao era exclusiva da Ordem Capuchinha, 
mas de setores diferenciados dessa igreja e apontou para soluc;oes 
que divergiam das que os frades vinham assumindo. No entanto, 
foi conciliador, nao fechando posic;ao nenhuma para nao confron
tar os vários segmentos da Igreja. 

Na ocasiao, o supervisor da Ordem Capuchinha téntou estabele
cer um confronto entre Guajajara e colonos, explorando o argumento 
dos mais pobres entre os pobres: 

uTanto os frades, como a igreja querem colocar-se ao lado dos 
• 

mais pobres. No caso, os 1.030 índios possuem 127,6 mil hecta-
res de terras fora do Alto Alegre e os colonos nao tem para onde 
ir" (entrevista concedida em 1980). 

Dois anos depois, em 1980, os capuchinhos mudaram de estraté-
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gia. Em vez da concordancia de devolver as terras aos índios, em 
troca da indenizac;ao dos posseiros, recorreram a urna estratégia 
judicial: apresentaram urna ac;ao demarcatória, acumulada com urna 
reivindicatória, como in tui to de garantir aterra para a Missao. Essa 
ac;ao ainda nao foi julgada. 

Esse procedimento dos frades, aparentemente contraditório, é 
um exemplo dos avanc;os e recuos que marcam o processo e evi
dencia a falta de sintonía dos capuchinhos com a opc;ao preferen
cial e solidária da Igreja pelos pobres, definida na III Conferencia 
Episcopal Latino-Americana. 

Quando foram iniciados os procedimentos para a retirada dos 
moradores de Alto Alegre, os capuchinhos deram urna trégua na 
luta pela propriedade da terra, e passaram a questionar as condi
c;oes de transferencia dos moradores e a indenizac;ao das benfeito
rias. Essa aparente aquiescencia em relac;ao a retirada dos morado
res de Alto Alegre, no entanto, nao significava aceitac;ao da retirada 
da missao religiosa. Os frades percebiam aí questoes diferenciadas. 
É interessante entender sua lógica. Eles se consideravam proprietá
rios das terras de Alto Alegre e, em princípio, possuíam total auto
nomía em relac;ao a quem se alojasse nelas. Como entao se justifica 
admitirem o remanejamento dos colonos como algo separado da 
Missao? Aoque tudo indica, essa era mais urna estratégia dos fra
des para garantir a terra. Quando viram a correlac;ao de forc;as des
f avorável a permanencia do povoado, assumiram a seguinte es
tratégia: abandonar o apoio aos colonos e partir para a luta pela 
permanencia da Missao, alegando o interesse en1 e'xercer o trabalho 
religioso comos indígenas. De acordo como superior da ordem, 
com a saída dos colonos: 

"Fica o campo livre para nós podermos trabalhar com os ín
dios. Esta foi sempre urna aspirac;ao de todos os nossos missio
nários, desde 1896, quando nós chegamos aqui nós fornas para o 
Alto Alegre para nos interessar unicamente na catequese dos ín
dios. O prin1eiro passo que eu fiz nesses tres meses de setembro, 
outubro, novembro, do ano passado, eu vi sempre em todos os 
acontecimentos que se realizaram aqui, acolá, os encontros, as 
respostas, sempre as coisas se levaram pela providencia de Deus 
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a chegar a esse ponto que nós chegamos hoje. A voltar ao estado 
de 1896, a tomar contados índios, só dos índios" (fevereiro de 
1980). 

A retirada dos colonos significava o retorno do contato direto e 
exclusivo comos índios, o que vinha sendo evitado. No entanto, os 
frades negaram qualquer possibilidade de ocorrencia de novo con
flito porque os índios estavam mais "educados": 

"Durante esse conflito eu fui lá na aldeia da Cana Brava, me 
receberam muito bem, conversamos muito lá, heim? Eu disse 
pra eles: olha minha gente, fiquem sabendo que os frades sem
pre tiveram a simpa tia para voces e sempre terao a simpa tia para 
voces, porque o nosso ideal é trabalhar com voces, para promo
ver voces, e eles tao sempre ao nosso lado, nunca jizeram alguma 
corsa assim que viesse a manifestar um sentimenfo hostil contra os pa
dres, nuncd' (ibídem-grifo meu). 

É interessante perceber a representac;ao que o frade faz das rela
c;oes da Missao comos Guajajara. Como o retorno ao trabalho com 
os índios era a única justificativa para a permanencia da Missao, o 
frade resgata o discurso que aponta para a paz e a harmonía na 
relac;ao comos índios. Na opiniao desse frade, nem os índios, nem 
os posseiros acreditavam que a terra de Alto Alegre, saindo das 
maos dos frades, iría para algum deles. Insinuou a presenc;a de ou
tros interesses no jogo da disputa e justificou a luta pela proprieda
de da terra para a Missao como forma de garantir que ela fosse 
resguardada de cair nas maos de outros, que nao fossem os Guaja
jara ou os colonos. Reafirmou, entao, o interesse na colonizac;ao dos 
índios: 

"O que nós queremos fazer de hoje em diante, a Funai pedin
do e cooperando com a gente, é dar urna assistencia aos índios, 
de voltar a fazer aquilo que nossos antigos padres desejavam a 
fazer e colonizar aquele lugar, fazer urna colé>nia e procurar ajudar 
os índios a crescer, né? A se desenvolver, a se integrar na socieda
de aos poucos, né? De maneira que nao choque, né? Nao choque 
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a formac;ao deles, respeitando sempre a cultura deles. Hoje a 
maneira de catequizar os índios é completamente diferente da 
maneira de catequizá-los antigamente. Nao se pode mais pensar 
eu chego aí come<;a logo a falar em Cristo, falar da Igreja, nao. 
Ternos que primeiro estudar os seus costumes, ver sua cultura, 
penetrar no pensamento deles, depois se procurar semear aquilo 
que podemos semear sem perturbar o que eles admitem, o que 
eles creem, né? Isso é o pensamento da Igreja agora" (ibídem -
grifo meu). 

Os vários argumentos desenvolvidos para justificar o interesse 
pela propriedade da terra incluíam o projeto colonizador. A nova 
proposta dos frades parte da necessidade de primeiro conhecer para 
depois colonizar. 

TERRA DE TRABALHO: ESPA<;O-TERRITÓRIO CAMPON~S 

"Nascemos, crescemos, criamos e aquí está a nossa própria 
existencia. Este remanejamento tal qual pretende o governo nao 
atende os nossos interesses e se revela urna imposic;ao inaceitá
vel. Aceitamos o diálogo, a discussao do problema e urna inde
nizac;ao desde que seja justa e possa representar a compreensao 
dos nossos esfon;os. O nosso destino somos nós que devemos e 
queremos trac;ar. Para onde iré um problema nosso, que pare
ce estar dentro do que entendemos como direito individual do 
cidadao. Ao lado disso precisamos que respeitem as nossas tra
dic;oes de existencia que vém do século passado. Estamos prepa
rados para resistir dentro da lei e coma ajuda de Deus alcanc;are
mos nossos objetivos" (vereador de Sao Pedro dos Cacetes ao 
jornal O Estado do Maranhao, 10/10/1979). 

A permanencia dos povoados foi o grande objetivo da luta dos 
posseiros e dos colonos. No entanto, tanto os moradores de Sao 
Pedro dos Cacetes, como os moradores de Alto Alegre e de Centro 
do Meio pouco atuaram nesta fase do processo de disputa. O con
fronto ficou polarizado entre Guajajara e frades capuchinhos, fi
cando os colonos de Alto Alegre no lugar de subordinados aos fra-
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" des, desempenhando papel de atores coadjuvantes, em respeito ao 
lugar de proprietários que os frades afirmavam ocupar. 

Apesar de os frades alegarem que a área onde estava Sao Pedro 
dos Cacetes também pertencia a Missao, seus moradores nao se re
conheciam como colonos dos frades. Percebiam-se como ocupantes 
de urna terra sobre a qual tinham direitos de propriedade, tendo 
em vista o longo tempo de ocupa<;ao. No decorrer de todo o proces- . 
so, agiram como tal, lutando por urna terra para cultivar e extrair 
suas condi<;5es de sobrevivencia, baseando sua luta na legitimida
de da ocupa<;ao que faziam da terra. 

Havia, no entanto, divergencias dos moradores de Sao Pedro dos 
Cacetes com rela<;ao a terra do povoado estar, ou nao, incluída na 
terra indígena. Existía concordancia de que o povoado deveria per
manecer onde estava pois as terras eram suficientes para abrigar 
brancas e índios. Os posseiros estavam dispostos a comprar suas 
terras para nao perderem suas benfeitorias, pois a transferencia re
presentaría prejuízos incalculáveis para todos. A sugestao que fa
ziam era manter o povoado onde estava, redefinindo os marcos da 
terra indígena. 

O principal argumento utilizado era a antiguidade da posse da 
terra. Os posseiros afirmavam haver sido os primeiros a chegar a 
regiao, quando aí ainda nao existiam índios. Suas principais for
mas de luta estavam voltadas para a<;oes que refor<;assem a perma
nencia dos povoados. Com esse objetivo, procuraram sempre atrair 
pessoas para aumentar os núcleos urbanos de Sao Pedro dos Cace
tes. Buscaram, também, dos políticos, a instala<;ao de infra-estrutu
ra urbana no povoado, na forma de prédios públicos, energía, etc., 
de modo que o consolidasse. 

Também como objetivo de justificar a permanencia dos tres po
voados, os posseiros, tal como os frades, apregoavam um clima de 
harmonía nas suas rela<;oes com os Guajajara: 

"Rapaz os índio era amigo, trabalhava mais nóis, trocava 
día e a gente pagava <liara pra eles. Adepois entrou um chefe 
da Funai chamado Carvalho aquí, aí ele ficou induzindo os ín
dios pra nao querer nóis lá que aquela área era deles, porque 
tinha que nóis sair de lá e mandando os índios fazer, tocar fogo 
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em ro<;a se1n tá terminada, queimar" (morador de Centro do 
Meio). 

A afirma<;ao de um elemento estranho, detonador do conflito, 
tomou-se lugar-comum no discurso dos posseiros, das autoridades 
e dos políticos locais. 

Muitas das estratégias utilizadas pelos posseiros foram, em par
te, semelhantes as utilizadas pelos frades, já que tinham objetivos 
comuns, ou seja, a permanencia na terra Cana Brava. Mas também 
adotaram outras estratégias, que se aproximavam das utilizadas 
pelos Guajajara, tais como o ataque as aldeias e, até mesmo, o as
sassinato dos dois Guajajara ocorrido em fevereiro de 1980, relata
do anteriormente. 

Urna dessas ofensivas, praticada pelos moradores de Centro do 
Meio, foi articulada como recurso para atemorizar os Guajajara e 
acabou assumindo propor<;oes nacionais. Trata-se de um ataque 
ocorrido em urna ro<;a, onde vários Guajajara colhiam algodao, em 
agosto de 1979. Desse confronto saíram feridos seis Guajajara, dos 
quais, quatro homens e duas mullieres. De acordo com um dos pos
seiros que participou do ataque, a proposta era ''dar um susto nos 
índios": 

"A gente num ia matar índio, bater em índio, ia só fazer um 
medo a eles, botar eles pra correr e de fato tava acontecendo, aí 
depois os índios se meteram a valente, andou atirando em gente 
lá. A polícia vei lá . . Nesse día foi até o ministro da Justi<;a que era 
o Mário Andreazza" (entrevista em outubro de 1997). 

Os acontecimentos narrados acima assumiram grande significa
do no processo de disputa, dada a repercussao que alcan<;aram por 
meio da imprensa, que estampou por vários dias o ocorrido, de
nunciando a morte de índios e provocando a manifesta<;ao de auto
ridades do governo estadual e do federal. Estiveram na área o mi
nistro do Interior acompanhado do governador do Maranhao, que, 
com o objetivo de minimizar o confronto, definiram-no como un1a 
"briga de ro<;a" e desmentiram a ocorrencia das mortes. Ao reco
nhecer que a situa<;ao era de !ensilo, o referido ministro argumentou 
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"' que o confronto estava ocorrendo muito mais entre os mediadores, 
"aqueles que defendiam os colonos e os que defendiam os índios", 
do que entre os atores. Posteriormente o presidente da Funai este
ve na área e negou as mortes que haviam sido denunciadas pela 
Funai, pelo Cimi, pela Comissao Pró-Índio e, até mesmo, pela Fe
taema.36 

A vinda das autoridades ao local do conflito, apesar de afirma
c;ao de ter sido urna simples bríga de rofa, evidenciou urna insti
tucionalizac;ao da questao. 37 Isso significou o reconhecimento do 
clima de tensao e da necessidade de intervenc;ao do governo. No 
entanto, ao deslocar a tensao do campo político para o ambito dos 
mediadores, o govemo pretendeu adiar a resoluc;ao da questao, si
nalizando para a neutralizac;ao dos mediadores como recurso sufi
ciente para resgatar a paz na regiao. 

A ac;ao dos políticos, por ocasiao desse incidente, foi em defesa 
dos lavradores, ao mesmo tempo que acusavam a Funai de haver 
instigado os índios a invadir as roc;as dos colonos e roubar-lhes a 
produc;ao agrícola. 

É importante observar a recorrencia da argumentac;ao que des
loca o conflito para fora do campo político. Tanto as autoridades, 
como os políticos e os frades insistiram em negar a capacidade de 
resistencia e luta dos Guajajara e dos lavradores, e afirmar o clima 
de paz e harmonía nas relac;oes entre esses atores, desde que nao 
houvesse a interferencia de estranhos. 

Tais acontecimentos apressaram a retirada dos moradores de 
Centro do Felipe Preto, que foi o primeiro povoado a ser remaneja
do. O que se havia admitido como estratégia dos lavradores, para 
atemorizar os Guajajara, acabou sendo apropriado por estes e seus 
aliados, que manipularam o incidente reforc;ando a impossibilida
de de convivencia dos Guajajara com os brancos. 

Com menor intensjdade do que os Guajajara, os lavradores tam
bém apelaram para as autoridades, especialmente locais e esta
duais, tendo em vista obter um reforc;o para sua luta e resolver a 
questao de modo que os favorecesse. A transferencia dos morado-

36 Federa~ao dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Maranhao. 
37 Sobre essa questao ver Barreira (1992). 
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res representava urna violencia, urna vez que os arrancava de suas 
moradias e os deixava entregues a própria sorte. Diante de urna 
situac;ao como essa, como bem situou Sigaud (1987), nao resta aos 
trabalhadores senao a alternativa de pressionar o Estado para que 
use o seu poder e a sua forc;a para deter a violencia. Nesse sentido, 
enviaram vários documentos as autoridades e organizararn algu
rnas viagens a Sao Luís para exercer maior pressao. 

O teor das reivindicac;6es era voltado para a permanencia do 
povoado que representava para eles o resultado do trabalho inves
tido ao longo de rnuitos anos. Sustentavam o argumento de que a 
terra nao faria falta para os Guajajara e nada impedía a permanen
cia do povoado, já que sernpre tinham vivido em paz e conc6rdia com 
os índios/ respeitando as leis da Funaf. 

"Querernos continuar vi vendo na mesma amizade com nos
sos irmaos índios. Humildemente, queremos a V.Ex. as a colabo
rac;ao para resolver em paz nosso problema. Pedimos as autori
dades competentes que nossa co1nunidade nao seja destruída e que 
nos seja concedido continuar vivendo em paz nessa terra" (do
cumento dos moradores do Alto Alegre, 1. 0 /7/1979 - grifo meu ). 

Esse documento revela que o conjunto dos moradores de Alto 
Alegre possuía um sentimento de comunidade. Havia, da parte 
deles, nao apenas o temor de perder o espac;o físico, no qual faziam 
as roc;as, mas o de viverem a destrui<;ao de lac;os de solidariedade e 
afetivos, construídos nas relac;oes de vizinhanc;a e amizade. Nesse 
sentido, tanto no caso de Alto Alegre, corno no de Sao Pedro dos 
Cacetes, pode1nos pensar na terra como nao apenas o lugar de tra
balho mas tambérn como o" espac;o-território campones" .38 A idéia 
de território define o espac;o de urna vila, com sua rnernória social, 
seus hábitos e valores, transcendendo assim a noc;ao de terra como 
posse individualizada. 

Outra estratégia dos posseiros, de evidenciar para os Guajajara a 
importancia da permanencia dos povoados, foi o boicotea venda 

38 Cf. Godoi (1998). 
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" de produtos aos índios. Em rea<;ao a essa atitude, o presidente da 
Funai anunciou que a Coba! fomeceria géneros de primeira neces
sidade aos Guajajara. 

Alguns moradores de Sao Pedro dos Cacetes, <liante da correla
<;ao de for<;as favorável aos Guajajara, que se estava desenhando, 
decidiram abandonar o povoado e se instalar em outro lugar. Isso 
ocorreu com os que tinham melhor condi<;ao económica e temiam 
prejuízo maior no caso de urna indeniza<;ao. Preferiram vender as 
benfeitorias e assegurar recursos para instalar-se em outro lugar. 

As REDES DE APOIO 

Os atores envolvidos na disputa tinham suas redes de apoio e 
seus suportes, que variaram ao longo do tempo. Os políticos apoia
ram os frades e os lavradores. No final dos anos 70, os lavradores 
estavam sendo fortemente apoiados por um deputado da Arena, 
combase eleitoral em Barra do Corda. Político de prestigio no Ma
ranhao, este deputado conseguía mobilizar algumas for<;as em prol 
da permanencia dos povoados, especialmente Alto Alegre, pois sua 
maior alian<;a era coma Igreja. Emitía ataques verbais a Funai, afir
mando que seus técnicos pregavam a subversao da ordem social e 
económica na regiao. Acusava a imprensa de divulgar notícias en
volvendo índios e brancos /1 sob influencia de um modismo eco
lógico" e de assumir a defesa da "minoría racial". 

O referido deputado era considerado pelos Guajajara o grande 
defensor da permanencia dos povoados. Ele assumia essa postura 
e assim resumía seus argumentos básicos: 

I 

"O fato de todos haverem construído aquí suas vidas, de ama
rem a terra em que viram os seus filhos nascerem impede que 
qualquer solu~ao, que tenha por fim prejudicá-los, seja levada a 

" efeito." 

Quando a Funai iniciou a retirada dos moradores de Alto Ale
gre, este deputado denunciou na tribuna da Assembléia o que ele 
chamou de comportamento nazista: 
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Os técnicos da Funai pregam a subversao da ordem social e 
económica da regiao, ao mesmo tempo em que utilizam méto
dos nazistas, ao contratarem caminhoes próprios para transpor
te de gado na remo<;ao de cidadaos, como se fossem prisioneiros 
de guerra levados a um campo de concentra<;ao." 

Ao mesmo tempo procurava convencer a sociedade civil de que 
nao havia conflito entre frades e Guajajara. Utilizava o argumento 
do convívio pacífico e harmonioso entre índios e frades, que havia 
sido modificado coma chegada de determinados funcionários da 
Funai na regiao. Sobre um deles, o chefe da Ajudancia, chegou a 
afirmar: ser /1 um débil mental que só quer perturbar a tranqüilida
de"39 (O Estado do Mnranhdo, 3/2/1979). 

O apoio mais evidente dos políticos ocorreu na institui~ao de 
urna Comissao Parlamentar de Inquérito, proposta pelo mesmo 
parlamentar.40 Esta comissao deveria apurar possíveis irregulari
dades que estivessem havendo na discrimina<;ao do que deveria 
ser área indígena ou posses de particulares, em Barra do Corda, 
mas tinha também o objetivo de esclarecer a acusa<;ao feíta contra 
o deputado proponente, de que este teria invadido urna reuniao 
da Igreja, realizada em Barra do Corda, com capangas armados.41 

A CPI foi composta por tres deputados da Arena e dois do MDB.42 

Os depoimentos come<;aram a ser colhidos somente em agosto, 
sendo o primeiro a depor o superior da Ordem Capuchinha. Este 
frade apresentou documentos da cadeia dominial das terras de Alto 
Alegre, acusou a Funai de invasora de terras e o chef e da Ajudancia 

39 Essa afirma~ao gerou urna representa~ao do chefe da Ajudancia con
tra a pessoa do deputado, alegando crime capitulado no art. 1 da Lei 
5.250 / 67 e requerendo ao promotor de Barra do Corda a a~ao penal 
devida. 

40 A CPI foi aprovada em sessao extraordinária, em 4/7 / 1979 e criada 
pela Resolu~ao Administrativa 258/79, como prazo de 120 dias para 
sua conclusa.o. 

41 Essa reuniao foi organizada pelo Cimi e pela CPT e será tratada neste 
capítulo. 

42 Quarenta dias após a cria<;ao da CPI a imprensa denunciou que os seus 
trabalhos nao estavam funcionando regularmente (O Imparcial, 15/8/ 
1979). 
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desta reparti<;ao em Barra do Corda, de "incitador da !uta armada 
entre as duas ra<;as beligerantes". Apelou para que a Constitui<;ao 
brasileira nao fosse deturpada: 

" [ ... ] o que a Constitui<;ao protege, em benefício dos índios, é a 
posse das terras por eles habitadas, nunca porém a posse das 
terras que seus antecessores ou antepassados habitaram." 

Apelou também para que fosse dado o direito de defesa aos la
vradores: 

" [ ... ] ao criminoso é garantida a defesa. Ao nosso humilde lavra
dor nao lhe é possível defesa que sejam tratados como pessoas 
humanas e nao como objetos ou cobaias humanas. Que se consi
dere a situa<;ao dos velhos, das viúvas e das mullieres desampa
radas." 

O segundo a depor, o deputado proponente da CPI, fez pronun
ciamento semelhante ao do frade. Ambos apresentaram o mesmo 
histórico de cadeia sucessória de posse das terras e negaram que o 
deputado tivesse comparecido a reuniao promovida pelo Cimi em 
Barra do Corda. 

Essa CPI realizou reunioes em Barra do Corda, visitou os po
voados de Alto Alegre e Sao Pedro dos Cacetes, reunindo colonos e 
posseiros. Ao todo foram tomados os depoimentos de onze pes
soas. 43 Os funcionários da Funai convidados a depor nao compare
ceram e o presidente desse órgao, por meio de ofício, ofereceu ele
mentos para a elucida<;ao dos direitos assegurados aos índios pela 
Carta Magna do país. Os índios nao foram ouvidos e a comissao 
justificou ter sido impedida, pelos administradores das terras indí
genas, de estabelecer um contato mais direto com eles. 

No final do mes de novembro a CPI apresentou seu relatório, 

43 Além dos já referidos foram ouvidos o presidente e o diretor de terras 
da Companhia de Terras do Maranhao, o prefeito de Barra do Corda1 

um pecuarista da regiao, tres colonos de Alto Alegre, um posseiro de 
Sao Pedro dos Cacetes e o suplente de juiz de Barra do Corda. 
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segundo o qual a doa<;ao da terra feíta aos Guajajara, em 1923, co
bria urna área de aproximadamente 86.400 hectares que havia sido 
aumentada pela Funai em demarca<;oes que a seguiram: 

"Posteriormente, em suposta demarca<;ao promovida pela Fu
nai a área da reserva indígena dos Guajajaras elevou-se para 130 
a 136 mil hectares. Já agora, conforme mapa anexado ao proces
so no Projeto da Coterma essa área foi superdimensionada pas
sando aproximadamente para 164.000 hectares, abrangendo os 
referidos povoados" (p. 6). 

A CPI acrescentou que nao se encontravarn definidos os limites 
das terras pertencentes aos índios, nao sendo, portanto, possível 
afirmar que os povoados estivessem dentro ou fora da área indí
gena. 

Sobre as rela<;oes entre índios e brancos destaco do relatório o 
seguinte trecho: 

"Pela análise fria dos depoirnentos das testernunhas ouvidas 
por esta Comissao, chega-se a conclusa.o de que os índios Guaja
jaras sernpre viveram em harmonía e de maneira amistosa com 
os colonos e posseiros, inclusive vários silvícolas chegaram a tra
balhar nos cercados e f azendas dos posseiros no mais perfeito 
entendimento. 

"Que, nos últimos tempos as discórdias e atritos ocorridos 
entre índios e. brancos sao causadas e instigadas pelo chefe da 
Funai em Barra do Corda, senhor Porfírio de Carvalho." 

Com rela<;ao ao deputado proponente da CPI, a comissao con
cluí que as acusa<;oes feítas contra ele haviarn sido criadas pela ima
gina<;ao "fértil" do chef e da Ajudancia da Funai, pois nao foram 
confirmadas pelas testemunhas. 

Recomendou, ainda, que fosse efetivada a demarca<;ao judicial 
da terra indígena, mediante o acompanhamento do Estado e de
mais interessados. A área ocupada pelos povoados deveria ser per
mutada pelo fornecimento de outra, equivalente, aos Guajajara. No 
caso de essa permuta nao ser possível, o Estado deveria indenizar 
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de forma justa os bens dos colonos. Foi recomendada ainda a remo
c;ao do chefe da Ajudancia da Funai em Barra do Corda. 

O relatório da CPI é um exemplo de como os marcos topográficos 
podem ser lidos segundo os interesses de cada um.44 Por outro lado 
evidencia a intenc;ao de fabricar outra verdad e <liante dos fa tos e ten
tar convencer a opiniao pública.45 Combase em procedimentos nos 
moldes de um inquérito, que inclui o depoimento de" notáveis" (Fou
cault, 1996) procura impor nova versao para os acontecimentos. 

Os resultados da CPI provocaram reac;oes, instaurando-se um 
debate através da imprensa. A Comissao Pró-Índio do Maranhao 
divulgou nota afirmando que o relatório da CPI representava urna 
tentativa de mascarar a natureza do problema, procurando atender 
a interesses alheios aos índios e aos lavradores. Acusou o relatório 
de parcialidade, urna vez que se baseou apenas em depoimentos 
de pessoas ligadas aos órgaos oficiais, ou diretamente interessadas 
na posse das terras indígenas: 

"A cada momento o relatório trai as origens de urna CPI cons
tituída a requerimento do deputado Femando Falcao, notoria
mente comprometido coma invasao das terras indígenas de Barra 
do Corda'' (nota publicada em 16/12/1979). 

Os capuchinhos revidaram a Comissao Pró-Índio, afirmando que 
se tratava de urna nota: 

"[ ... ] leviana, caluniosa e contraditória, que somente pessoas de 
baixa f ormac;ao cultural e moral poderiam escrever e publicar. 
Quemé esta Comissao Pró-Índio? A Comissao Parlamentar de 
Inquérito assinou o relatório, enquanto a Comissao Pró-Índio nao 
tem coragem de assinar nota nenhuma." 

Para os frades, a calúnia devia-se a afirmac;ao de que a atuac;ao 
dos capuchinhos era nefasta aos índios. A contradic;ao estaría no 

44 Os limites da doa~ao esta.o discriminados na lei e nao poderiarn jamais 
apontar o perímetro descrito pela CPI, ou seja 86.400 hectares. 

45 Ver Barreira, 1992. 
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fato de que a Comissao Pró-Índio, ao mesmo tempo que se declara
va defensora dos direitos humanos, afirmava-se contra urna ac;ao 
judicial, ou demarca<;ao judicial, proposta pela CPI. Consideravam 
que a CPI havia proposto un1a soluc;ao pacífica, conforme a justic;a, 
ao passo que a Comissao Pró-Índio estava defendendo urna solu
c;ao de for<;a, que levaría ao desespero mais de 1.200 famílias de 
posse1ros. 

Suas observac;oes sao encerradas com o seguinte comentário: 

"Gostaríamos que a Comissao Pró-Índio reexaminasse certas 
posic;oes a luz de urna realidade para nao favorecer urna luta de 
classe entre inocentes índios e indefesos lavradores e para nao 
servir de inocentes úteis em favor de obscuros interesses econó
micos na área." 

A Comissao Pró-Índio divulgou mais urna nota reiterando algu
mas posic;oes da anterior e acrescentando que a pretensao dos ca
puchinhos de permanecer nas terras indígenas representava a ma
nifestac;ao de um espírito colonialista, que tantos prejuízos causou 
e continuava causando aos índios em toda a Amazonia Legal. Em 
resposta a acusac;ao de que sua nota havia sido contraditória, afir
mou: 

"Nao há nenhuma contradic;ao entre defender os direitos hu
manos e denunciar a ac;ao nefasta dos frades, ou o relatório de 
urna CPI viciaqa, das origens a conclusa.o, pela mais lamentável 
parcialidade. Pelo contrário, é um dever de coerencia." 

Os capuchinhos voltaram a se manifestar reafirmando-se como 
proprietários de Alto Alegre. Condenaram os métodos "ilegais" 
utilizados pela Funai, segundo eles, associados a urna técnica que 
ultrajava o direito e negava os ideais de justic;a e os principais direi
tos humanos, acusando-a de invasora. Anunciaram seu pedido de 
abertura de um processo administrativo, ao presidente da Repúbli
ca, para que fosse descaracterizada da reserva indígena de Barra 
do Corda a área do povoado de Alto Alegre, incluído de má-fé, pela 
Funai, na demarcac;ao de 1977. Comprometeram-se a entregar aos 
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posseiros os títulos de propriedade. Concluíram, dizendo que a re
tirada do povoado impedirla a continuidade da sua "humilde e 
silenciosa assistencia social" (O Imparcial 9/8/1979). 

O apoio aos frades e lavradores veio também de profissionais 
liberais mediante a publicac;ao, pela imprensa, de artigos devida
mente assinados, que objetivavam sensibilizar a opiniao pública 
em favor dos frades e dos colonos. 

Um desses artigos foi escrito por Antenor Bogéa46 e defende a 
legalidade dos documentos de propriedade da terra pelos capuchi
nhos. Nesse sentido, acusa a Funai de estar fazendo manipulac;ao 
imprópria das leis, pois a Constituic;ao Federal protege as terras 
que os indios habitam, porém, nunca as terras que seus antecesso
res habitaram. 

"Nao há índios aldeados nas terras do Alto Alegre. Logo, nao 
lhes aproveita a prerrogativa assegurada na Carta Magna. Os ín
dios, na sua ingenuidade e rudimentar educa<;ao comwútária, po
derao ser manipulados e transformar-se, eles sirn, em invasores 
de propriedades onde os seus ancestrais teriam vivido admite-se, 
aldeados, mas onde nao sobrevivem os resquícios daquela época 
já sepultada ou envolta na poeira dos anos" Gornal O Imparcial). 

No artigo intitulado "O Litígio da Incompetencia", Haroldo Sil
va47 culpa o governo federal, por meio da Funai, por ter sempre 
minimizado o problema, e parte da premissa falsa de que os índios 
só poderao evitar a extinc;ao da espécie se ficarem agrupados numa 
extensa faixa de terra onde nao sejam ameac;ados suas tradic;óes e 
costumes. Considera que a demarcac;ao, en tao em (!urso, extrapola
va os limites da terra indígena. 

O advogado Sálvio Dino48 também publicou matéria apresen
tando-se como defensor de Alto Alegre, Sao Pedro dos Cacetes e 

46 Antenor Bogéa, advogado, foi deputado pela Constituinte de 1946 ("A 
Funai e as Terras do Alto Alegre", publicado em 5/7 /1979). 

47 Haroldo Silva é jornalista e durante muitos anos assinou a coluna po
lítica do jornal (O Imparcial, 14/10/1979). 

4S Sálvio Dino é atualmente prefeito de urna das cidades da regiao onde 
ocorreu a disputa. Foi deputado estadual (O Imparcia~. 
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Montes Altos pelo fato, para ele óbvio, de ser filho e político da 
regiao. Após fazer urna prelec;ao sobre os princípios constitucionais 
relativos as terras indígenas, cita o jurista Pontes de Miranda, para 
justificar o pressuposto da localizac;ao permanente para que fosse 
respeitada a posse do índio: "Desde que há posse e a permanencia 
ou localizac;ao permanente, a posse da terra é do nativo". Parafra
seando Antenor Bogéa, afirma: "o que a Constitui<;ao protege, em 
benefício dos índios, é a posse das terras que os seus ancestrais ou 
antepassados habitaram". 

Após essas afirmac;óes, concluí que em Alto Alegre e Sao Pedro 
dos Cacetes nao existem índios aldeados e, mais urna vez parafra
seando Antenor Bogéa, afirmou: 

"Admite-se que no século passado houvesse indios moran
do nas terras do Alto Alegre, como os havia também aldeados 
em Alcantara e Caxias. Só por isso <levemos ceder terreno aos 
indios nossos contemporaneos, descendentes daqueles antigos 
habitantes de atuais cidades maranhenses? A cabec;a mal pen
sante dos homens da Funai se extravía na leitura e exegese da 
Lei Maior, e em Barra do Corda destrata os frades acoimando
os de invasores." 

Segundo Dino, nas áreas questionadas existem milhares de obrei
ros agrícolas, estes sim merecedores da tutela jurídica das terras que
reladas, por lá viverem desde o século passado: . 

"Que os colonos continuem nas terras onde tem posse perma
nente; que os silvícolas fiquem aldeados em suas áreas. Aliás, lá 
existe muita /erra para pouco índio. É como diz o jurista Gervásio 
Leite, no excelente trabalho - A EMANCIPA<;AO DO ÍNDIO, 
« O que está a se fazer hoje nao está certo. Reservar milhóes de 
hectares de terras produtivas, para que menos de urna centena 
de índios vivam nessas reservas, privando o país de abrir exten
sas áreas a produc;ao»" (grifo meu). 

O autor sugeriu que a Funai amparasse os núcleos tribais, procu
rando aculturá-los e integrá-los a civilizac;ao. Denunciou os agentes 
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" indigenistas como os maiores responsáveis pelo crescente clima de 
tensao na regiao, pois estavam demarcando áreas além dos limites 
fixados em editais, esbulhando o direito de centenas de posseiros 
que tinham vastas planta<;6es de arroz, milho, feijao, algodao, etc. 

"Nao se trata de ser contra os índios, pois estes já contam com 
a solidariedade ampla da comunidade brasileira fiéis as suas 
origens históricas, mas é necessário que a questao seja encami
nhada de forma equilibrada, coerente e com muita responsabili
dade. O problema social é gravíssimo e o que oferece o govemo 
estadual em termos de um maroto remanejamento é urna piada: 
transporte, um casebre dentro de urna regiao quase impenetrá
vel e mais nada. Os prejuízos causados pelos índios sao expres
sivos, nao só pela pilhagem constante de bens e da produ<;ao, 
como também a amea<;a física ao patrimonio" (Diário do Povo, 
9/10/1979). 

O apoio da sociedade civil aos posseiros expressa o viés do Esta
do conquistador. Os dispositivos legais sao manipulados de forma 
que justifique a permanencia dos povoados, e sao reproduzidos os 
argumentos de desconhecimento da terra indígena. 

As entidades sindicais foram solicitadas pelos lavradores, como 
base de apoio, mas tiveram pouco envolvimento nesse processo de 
disputa pela terra. O secretário-geral da Confedera<;ao dos Tra
balhadores da Agricultura - Contag, admitiu que as entidades 
representativas dos lavradores se mostravam favoráveis ao reas
sentamento dos posseiros, desde que fossem indenizadas suas ben
feitorias. Estas entidades discordavam que a transferehcia fosse feita 
para Buriticupu, por falta de infra-estrutura de água. No entanto, o 
secretário enfatizou que os trabalhadores nao poderiam pagar, na
quele momento, por um erro cometido pelo próprio govemo, há 
muitos anos. 

A rede de apoio dos Guajajara limitava-se a alguns funcionários 
da Funai, ao Cimi, a Comissao Pró-Índio e a setores da imprensa. 

A posi<;ao da Funai, como principal mediador dos Guajajara, nao 
foi homogénea ao longo da disputa. As oscila<;oes iam desde consi
derar a área ocupada pelos povoados como nao sendo indígena, 
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até posi<;oes de defesa irrestrita dos direitos dos índios. Os argu
mentos eram variados e expressavam o lugar a partir do qual cada 
funcionário do órgao se manifestava. Em Sao Luís, por exemplo, 
um delegado regional emitía opini5es bem diversas das do chefe 
da Ajudancia de Barra do Corda. Nao só a posi<;ao do delegado 
difería da do chefe de Barra do Corda, como foram muitas vezes 
contraditórias. O delegado oscilava entre atender aos interesses dos 
políticos da regiao e executar o que era a incumbencia da Funai. 

O apoio fundamental, da Funai, foi dado pelo chefe da Ajudan
cia de Barra do Corda, que enfrentou diversas amea<;as de morte, 
em decorrencia de seu apoio irrestrito aos Guajajara. A a<;ao desse 
funcionário da Funai assemelhava-se a do deputado mediador dos 
colonos, quanto a intransigencia com rela<;ao aos seus pontos de 
vista. Para ambos, nao havia meio-termo: ou se estava contra, e 
portante era um inimigo, ou se estava a favor, sendo um aliado. Em 
alguns momentos a questao esteve polarizada entre esses dois opo
nentes. Essa polariza<;ao foi muito utilizada por políticos e admi
nistradores para esvaziar o conflito entre os Guajajara e os morado
res dos povoados, como argumento de que o conflito só ocorria 
entre os que apoiavam os índios e os que apoiavam os "invasores". 

O chefe da Ajudancia da Funai partía do ponto de vista de que 
havia um projeto em curso para confiscar as terras dos Guajajara e 
cabia a Funai impedir que isso ocorresse: 

"O índio nao pode desaparecer. O povo de Barra do Corda 
todo nutre um ódio mortal pelos índios e quet tom"r suas terras. 
Mas a Funai nao vai permitir isso." 

Os Guajajara reconheciam no chefe da Ajudancia um excelente 
funcionário e negavam as insinua<;6es de que ele instigava a revol
ta dos índios: 

"É um homem que tira seu dinheiro do seu bolso quando falta 
verba pra Funai mas ele nao quer que os doente passa mal. Um 
hornero desse, o que é que um homem desse é? Ele é homem 
demais. Ele dá a vida para o índio ... E se tiver algum índio que
rendo denunciar dele, que o Porfírio é isso .. . mas precisa ajuntar 
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a aldeia todinha, aqueles que nao sao contra ele, que de fato ele 
briga coma gente mesmo, né? Porque nóis considera ele como 
nosso pai mesmo. Ele nao pode ser bom pros branco como eles 
vem dizendo. Ele tem muito inimigo, como Sao Pedro dos Cace
tes, o prefeito Alcione, tem demais" (entrevista, fevereiro de 1980, 
aldeia Coquinho). 

"[ ... )mas muitas pessoas, muitos brancos acham que nao, que 
ele é um desencabeciente, é um sujeito que vive procurando de
sencabeciar o índio" (entrevista, fevereiro de 1980, aldeia Cana 
Brava). 

Da sociedade civil o apoio fundamental aos índios vinha da Co
missao Pró-Índio do Maranhao. Havia também tendencia acentuada 
da imprensa escrita local em apoiar a causa indígena. 

Algreja Católica, por intermédio do Cimi, prestou decisivo apoio 
aos Guajajara nessa fase da disputa. Urna das a<;oes da Igreja que 
obteve destaque foi a realizac;ao de um encontro49 em Barra do Cor
da, que reuniu, além de índios e posseiros, representantes da Fu
nai, do Incra, da Ordem Capuchinha, do Cimi, da CPT e da Coter
ma. Esta reuniao teve ampla repercussao.50 Serviu de palco para 
que os atores da disputa expusessem seus pontos de vista, assim 
como as instituic;oes e redes de apoio que constituíam a arena do 
conflito. 

O encontro foi aberto ao público.51 Na platéia encontravam-se cer
ca de sessenta Guajajara, membros da CPI-MA, funcionários da Fu
nai, o deputado estadual que apoiava os frades e colonos, o prefeito 
de Barra do Corda e jornalistas. Os trabalhos forain dirigidos pela 

49 Esse encontro foi organizado por urna comissao criada na Assembléia 
Regional do Cimi, realizada em Goiás, em 16/5/1979. Tres dos seus 
membros já haviam participado da Comissao Missionária de 1978. 

50 Jomais locais e nacionais fizeram grande cobertura. Cf. O Estado de S. 
Paulo de l.º /7 /1970- "Guerra, urna amec;a sobre Barra do Corda" e o 
Estado do Maranhño de 26/6/1979 - "Em Barra do Corda um encontro 
para evitar a guerra entre indios e posseiros". 

51 Realizou-se no salao paroquial da igreja dos capuchinhos em Barra do 
Corda, em 27 /7 /1979. 
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comissao da Igreja, sob a presidencia da CNBB. Compondo a mesa 
estavam também os representantes do Cimi-MA, da CPT, da prela
zia de Grajaú, da Ordem Capuchinha e o vigário de Alto Alegre.52 
Participaram também da mesa seis lavradores e seis Guajajara.53 

As argumenta<;oes dos atores nao fugiram ao teor do que vinha 
sendo afirmado por eles. Os colonos recusaram a classificac;ao de 
invasores, alegando sempre terem ocupado área da missao capu
chinha. Os capuchinhos defenderam a propriedade da terra de Alto 
Alegre e negaram a presen<;a de Guajajara na regiao antes da ins
talac;ao da Missao. Questionaram a posi<;ao da Funai em querer re
tirá-los, alegando que, durante muito tempo, o órgao havia reco
nhecido Alto Alegre como propriedade da Ordem Capuchinha. 
Quanto a insistencia dos Guajajara em retirá-los da área, afirmou 
ser devida ao espírito de vinganc;a, pois eles nao necessitavam da 
área ocupada por Alto Alegre. No entanto, insistiram no discurso 
da harmonía existente nas relac;oes entre os Guajajara e a Missao. 

Os frades retomaram a suspeita de que outros interesses, que 
nao os indígenas e os dos lavradores, estivessem conduzindo as 
a<;oes dos órgaos públicos. Acusaram a Funai de estar vendendo a 
terra dos índios, acusac;ao revidada pelo chef e da Ajudancia de Barra 
do Corda que, mesmo sem direito a voz, afirmou: /1 essa preocupa
<;ao só passa em sua cabec;a pois voces andam vendendo as terras 
do Alto Alegre. Isso está comprovado nos cartórios" .54 

No final da reuniao, diant~ da correlac;ao de for<;as desfavorável 
a defesa de seus argumentos, os frades admitiram a possibilidade 
de entregar as terras de Alto Alegre, mediante a indeniza<;ao de 
todos os lavradores. 

52 Eram tres capuchinhos na mesa pois o vigário de Alto Alegre e o bispo 
de Grajaú também eram capuchinhos. 

53 Os lavradores eram todos de Alto Alegre, nao tendo sido convidados 
os de Sao Pedro e de Centro do Meio. Os indios eram das aldeias: Co
lonia, M uc;u1n, Lagoa Comprida, Barreirinha, Coquinho e Cana Brava, 
todas da ten·a Cana Brava. 

54 Referencia ao registro de compra e venda, do Cartório de Registro de 
Imóveis e anexo da Comarca de Barra do Corda, com área de 100 hec
tares, cujo adquirente é Manuel Lopes do Nascimento e o transmitente 
a Associac;ao Educadora Sao Francisco de Assis. 
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O discurso dos frades foi contraditório durante toda a reuniao. 
Por várias vezes utilizaram, a expressao "os índios querem a terra 
de voltd', o que significava admitir que Alto Alegre fora deles. As 
contradi~oes no discurso dos frades podiam ser identificadas tam
bém quando buscavam explorar o clima de amizade existente nas 
rela~oes dos missionários coro os Guajajara, como forma de justifi
car a permanencia da Missao: "Por que antes os índios eram ami
gos dos frades e hoje nao sao mais?" Ao mesmo tempo, reconhe
ciam que os Guajajara sempre demonstraram insatisfa~ao coro a 
presen~a da Missao, admitindo também a existencia de novo mas
sacre, desta feíta de ordem simbólica: 

"Há oitenta anos nós frades trabalhamos coro os índios. Gas
tamos nosso dinheiro para ajudar aos índios. Passou o massacre 
de 1901, quando os Guajajara mataram os frades e as freiras da 
nossa missao, continuamos a considerá-los como amigos, como 
irmaos. Agora eles nos dizem: capuchinhos vao-se embora, nao 
mais os queremos aquí. É duro, é um novo massacre, o de 1979. 
Se for necessário nós vamos embora, mas é triste. Que Deus nos 
acompanhe" (depoimento do hispo de Grajaú). 

As contradi~oes aparecem ainda quando advogam a proprieda
de das terras de Alto Alegre. Em alguns momentos, defendiam Al
to Alegre coro terra dos colonos, em outros, como propriedade da 
Ordem Capuchinha, refletindo a lógica ambígua que marcou a 
atua~ao da Missao ao longo do processo. 

No final do encontro, quando as negociac;oes apontavam para a 
devoluc;ao de Alto Alegre aos Guajajara, os frades ameac;aram en
trar com urna ac;ao judicial contra a Funai, argumentando que se 
fazia necessária urna confirma~ao judicial de que Alto Alegre nao 
era propriedade da Missao. 

As propostas encaminhadas aí expressavam os objetivos dos ato
res da disputa: os Guajajara propuseram a retirada de todos os 
moradores dos povoados existentes na terra Cana Brava. Os lavra
dores e os frades encaminharam proposta semelhante, ou seja, a 
demarcac;ao das terras de Alto Alegre como área distinta da terra 
Cana Brava, e a permanencia de seus moradores. 

1 90 1 Conflitos de cerra e conflitos de alteridade 

A Funai anunciou que seria executado o remanejamento dos 
posseiros, por nao haver mais dúvidas de que a terra era dos ín
dios. Aqui cabe indagar em que se baseavam as dúvidas que a Fu
nai pudesse ter sobre a questao. Elas nao eram de ordem legal, nem 
administrativa. Nessas duas esferas nao foi acrescentado nenhum 
dado novo que justificasse mudanc;a de posic;ao. Isso deixa claro 
que se tratava de decisao política. Nesse sentido, a Funai assumiu 
sua parcela de culpa por permitir que a situac;ao se agravasse tanto 
e comprometeu-se a indenizar os posseiros, contrariando a legisla
c;ao que nega o direito a indenizac;ao de posseiros que vivero em 
terras indígenas: 

JI A nova administrac;ao da Funai quer reparar os erros come
tidos. Vai haver problemas para os posseiros no remanejamento, 
mas vamos torná-los os mínimos possíveis. A disposic;ao da Fu
nai é causar o menor transtomo. Nós sabemos o problema que 
isso vai gerar para os posseiros. Nós nao desconhecemos isso. 
Mas, a Funai compete resolver o problema dos índios, que nao 
tém com quem contar. Nao se tero visto o índio como um povo 
organizado, desde 1500, quando o branco chegou aquí para co
lonizar aterra. Fala-se da morte de um padre, de um posseiro, de 
um indigenista. E o povo indígena? Em 1612, no Maranhao, eles 
eram mais de 200 mil. Hoje estao reduzidos a apenas 8 mil. O 
resto todo foi destruído. E esse resto nós precisamos proteger." 

Essa decisao da Funai recebeu o apoio da Comissao Pró-índio 
do Maranhao e do Cimi que, em nota conjunta, alertaram a popula
c;ao para pessoas e grupos que estavam manobrando para tentar 
impedir as ac;5es da Funai. Na mesma nota, foi utilizada a expres
sao JI invasores" das terras indígenas, para fazer referencia aos la
vradores e a Missao Capuchinha, reacendendo a polémica com os 
frades, que reagiram e reafirmaram a intenc;ao de entrar com urna 
ac;ao na justi~a: 

"Rejeitamos formalmente a acusac;ao de invasores de terras 
indígenas, porque aí estamos há mais de 80 anos sem contesta
c;ao e com título definitivo de propriedade; 
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"Lembramos ao Cimi e a Comissao Pró-Índio que é injusto 
defender os direitos dos índios, ofendendo publicamente e pi
sando os direitos humanos dos outros, como o da propriedade 
(art. 17), o da honra (art. 13) e o de exigir o respeito desses direi
tos (art. 28). Estamos admirados que o Cimi, entidade que se diz 

. católica, continue urna polémica ofensiva e anticrista a respeito 
dos Padres Capuchinhos, que escreveram páginas gloriosas na 
história indígena do Brasil. 

"Nós fomos muito ofendidos. Até quando eramos índios que 
nos ofendiam, nós desculpamos. Mas quando sao entidades -
Funai, Cimi, Comissao Pró-Índio, que pisam nosso nome, acha
mos que <levemos ir a Justic;a para defender o nosso bom nome" 
( depoimento do superior da Ordem Capuchinha. O Imparcial, 11 / 
7 /1979). 

O argumento desse frade era que o recurso judicial tinha o obje
tivo maior de salvaguardar o nome da Igreja, pois a~reditava que 
sair sem indenizac;ao significava admitir a condic;ao de invasores. 
Considerou, por outro lado, a impossibilidade da preservac;ao da 
cultura indígena <liante do crescimento populacional brasileiro e 
dos meios de comunicac;ao: 

"Para salvaguardar a cultura indígena poder-se-ia ter clara
mente a demarcac;ao das reservas indígenas. Mas acho impossí
vel, como aumento da populac;ao no Brasil e no mundo e comos 
meios de comunicac;ao atuais, preservar a genuína cultura indí
gena. Acredito que isso é impossível, como já aconteceu com a 
cultura romana e a grega. Querer conservar o índio como ele era 
há 500 anos atrás é urna utopía. Pois, no próprio encontro de 
Barra do Corda, os índios estavam calc;ados e com rádios Philco. 
Foi como perguntei, índio tem Funai, Cimi e Comissao Pró-Ín
dio para defende-los e quem, entao, defendeos lavradores? A 
transformac;ao dos índios é um processo irreversível. É muito 
saudosismo nao querer entender isso. O govemo pode transferir 
os posseiros. Nao ternos nada a nos opor. Agora fazemos ques
tao de sermos indenizados" (ibídem). 
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Nesse momento, já estava evidenciado o rompimento entre os 
setores da Igreja. Os capuchinhos nao aceitavam o fato de serem 
considerados invasores das terras indígenas pelos padres que cons
tituíam o Cimi. Estes, ao perceberem a insistencia da Ordem Capu
chinha em garantir a propriedade da terra para a Missao, permane
ceram fiéis a defesa dos direitos indígenas, contradizendo o outro 
segmento da Igreja. 

Q JOGO DAS COMPETENCIAS: 

A Ac;.ÁO DOS ÓRGÁOS OFICIAIS 

Há ainda outro aspecto a considerar nesse processo: o jogo das 
competencias. Os órgaos executivos e judiciários disputaram, sobre
tudo, o nito fazer. Ou seja, as bases instittJcionais de apoio dos atores 
envolvidos no processo político reivindicaram sua nao-competen
cia para interferir na disputa. A disputa principal deu-se entre a ins
tancia estadual e a federal. Cada urna outorgava a outra o papel de 
atuar no conflito: governo estadual x Uniao; Herma x Incra. 

Pressionada pela intensificac;ao dos conflitos e pelas cobranc;as 
dos Guajajara e de suas redes de apoio, a Funai buscou parceria 
com outras instituic;oes para tentar resolver a questao. Após a de
marcac;ao da terra Cana Brava ficara definida a situac;ao dos po
voados como intrusos e cabía, legalmente, ao Incra, proceder ao 
remanejamento dos seus moradores. 

O governo estadual, ao longo do processo, eximia-se de qual
quer compromisso com o problema, alegando que ·a questao indí
gena era competencia do governo federal. Era urna forma de evitar 
indisposic;oes com lideranc;as que serviam como base de sustenta
c;ao política do govemo. 

O Incra, desde o início da disputa, fora solicitado a encontrar 
urna área viável ao assentamento dos moradores dos povoados. No 
entanto, limitou-se a informar que nao dispunha de terras para tal 
fim, contrariando as expectativas das demais instituic;oes envolvi
das com o litígio.55 

55 Ainda no governo Castelo Branco foram obtidos avarn;os na questao 
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A posic;ao do Incra reflete a ambigüidade do Estado brasileiro no 
que se refere ao trato com os povos indígenas: os índios sao e, ao 
mesmo tempo nao sao, parte afetada pelas políticas fundiárias do 
país. O fato de existir um órgao específico para cuidar dos povos 
indígenas favorece especulac;oes dessa ordem. 

A Funai procurou manter também contatos com a Companhia 
de Colonizac;ao do Nordeste - Colone e como governo do estado 
tendo em vista conseguir um lugar para reassentar os posseiros. 

Nessa fase do processo de disputa, 1978, ocorreram modifica
c;oes na arena política, alterando-se personagens e mantendo-se as 
mesmas institui<;oes. Assumiu o governo do estado um político tra
dicional da regiao, filiado a Arena, e foi durante o seu mandato que 
ocorreu a retirada do povoado de Alto Alegre. Mudou também o 
presidente da Funai, e a Delegacia Regional da Funai, em Sao Luís 
foi assumida por um inajor, que já ocupara este cargo nos anos de 
1974-1975. Esses personagens passaram a ser os principais media
dores no encaminhamento de urna soluc;ao para o conflito. A eles 
dirigiam-se as cobranc;as de Guajajara e lavradores. 

A arena da disputa foi novamente alterada em novembro de 1979. 
Por motivos pessoais, o presidente da Funai afastou-se do cargo, 56 

admitindo haver sido a experiencia profissional mais rica de sua 
vida, por ter conhecido de perto "um grupo humano cuja cultura é 
urna grande lic;ao de vida" . É interessante chamar atenc;ao para o 
tratamento, no singular, dado pelo ex-presidente aos povos indíge
nas, que reflete o desconhecimento da realidade indígena, que é 
plural. 

O novo presidente, ao assumir o cargo, declarou conhecer dos 
' 

de desapropriac;ao de áreas para assentamentos e reforma agrária. Foi 
revogado o dispositivo da Constituic;ao Federal que obrigava o paga
mento das terras desapropriadas aos grandes fazendeiros, em dinhei
ro e previamente. Este pagamento poderia ser feito em títulos da <lívi
da pública, resgatáveis a longo prazo. Em 1969, Costa e Silva baixou o 
AI-5 tornando desnecessário que a indenizac;ao, mesmo em títulos, fosse 
feíta previamente. As novas regras facilitavam sobremaneira o traba
lho do Incra. 

56 As presidencias da Funai e do Incra sao os cargos que possuem maior 
rotatividade de seus ocupantes o que é um indício da importancia da 
questao fundiária no país e do jogo de interesses políticos que a cerca. 
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índios apenas o que havia estudado na escola, na disciplina Histó
ria do Brasil. Sua nomeac;ao, como a dos seus antecessores, foi feita 
a revelia dos povos indígenas, dos funcionários da Funai ou de 
qualquer outro órgao envolvido coma quesao indígena. 

Nesse mesmo ano ocorreu nova mudanc;a na presidencia da Fu
nai. Este novo presidente afirmou a dificuldade em reassentar os 
colonos de imediato, sendo necessário pelo menos um ano, para 
que isso fosse feito a contento. No seu pronunciamento aparece urna 
figura de retórica que foi constantemente utilizada no processo: a 
necessidade de um tempo hábil para a retirada dos moradores. 

A Funai atuava a través da formac;ao de grupos de trabalho e co
missoes,57 os quais elaboravam proposic;6es, nem sempre levadas 
em considerac;ao. 

Quadro 3. Comissoes formadas de 1981a1993 

Objetivos Movimentar Averiguar Negociar Proceder Indenizar 
recursos para alternativas com indios a retirada posseiros 
transferéncia para solu~ao e posseiros do povoado 

pacífica 

Data 31/3/1981 1991 setembro/92 1.0/9/93 

Composi~ao Govemo Funai Procuradores Funai Funai/ Brasilia, 
do estado Govem o do da República Secretaria da Barra do Corda, 

es tado Presidéncia sao Luís, 
Polfcia da República Govemodo 
federal es tado 

órgao Govem o Govemo Ministério Funai 
criador do estado do estado da Justi\a 

Essa forma de proceder pode denotar a preocupa<;ao de agir com 
base em estudos e planejamento, mas, na prática, configurava-se 
como urna forma de adiar a resolu<;ao dos conflitos. 

Os Quadros 3 e 4 evidenciam a presenc;a da Funai em quase to
dos os grupos de trabalho e comissoes, cuja forma<;ao contava com 
representantes regionais dos órgaos federais, aproximando as deci
soes do jogo local de interesses políticos e económicos. De 1976 a 

57 Nao conseguí perceber nenhuma diferenc;a fundamental entre comis
soes e grupos de trabalho. Tudo indica tratar-se de simples variac;ao na 
nomenclatura burocrática. 
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" Quadro 4. Grupos de trabalho constituídos de 1979 a 1992 

Objetivos Transferir A presentar Implementar Ampliar Levantar dados 
posseir~ proposta de medidas para grupo de no campo para 

transfe~nda plano de trabalho transferencia 
transferencia anterior 

Prazo 1 ano 30 dias 50 dias Nao consta Nao consta 
Composii;ao lncra !terma Funai Vereadores Incra 

Funai In era OAB Procura doria Funai 
Govemo do lbama Cimi da República IBGE 
estado Funai Índios Ministério do !terma 

Procura doria- Interior Soc. 
Geral Secretaria dos 
Ministério Direitos do 
Público Cidadao 
fndios 

Órgao Funai Funai Ministério Procuradoria Funai 
criador Port. 560/E Port. 598 / 91 da Justii;a da República 

Port. 539/92 Port. 559 

Data 22/6/79 7 /6/91 12/11/92 19/11/92 

1997, foram constituídos cinco grupos de trabalho e cinco comis
soes. 

Os objetivos dos grupos de trabalho e das comissoes estiveram 
sempre voltados para o remanejamento dos povoados. No entanto, 
nem sempre cumpriam comos objetivos propostos, ou comos pra
zos estabelecidos. Em 1979 foi criado um grupo de trabalho para 
transfanºr os moradores dos povoados. Esse grupo cumpriu apenas par
te do objetivo, remanejando o povoado de Alto Alegre. Em 1991 
outro grupo estava sendo criado para apresen/ar uma proposta de trans
feréncia, seguido de outros que deveriam implementar niedidas para a 
transferencia e levantar dados· no campo para realizar a transferéncia.58 

Quando comparamos os grupos de trabalho com as comissoes 
observamos que, em algumas situa<;oes, havia sobreposi<;ao de ta
refas, envolvendo geralmente os mesmos órgaos. Na primeira fase 
da disputa, que durou de 1977a1981, foram formados apenas um 
grupo de trabalho e urna comissao. Criado em 1979, este grupo de 
trabalho produziu, no prazo previsto, um projeto de reassentamen
to dos moradores dos povoados, realizado com base em levanta-

58 Os grupos de trabalho e comissoes criados a partir de 1991 sao analisa
dos no capítulo seguinte, pois atuaram na segunda fase da disputa. 
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mentos socioeconómicos, feítos em parceria como Projeto Rondon. 
Foi, entao, previsto o remanejamento de 1.200 familias, para urna 
área onde existía um projeto de coloniza<;ao da Companhia de Ter
ras do Maranhao - Comarco, em Buriticupu. Esta experiencia de 
coloniza<;ao havia fracassado, por ser urna área com sérios proble
mas de abastecimento d' água. Os custos desse remanejamento fo
ram or<;ados em Cr$161.570.000,00. 

Antes da forma<;ao do primeiro grupo de trabalho, a Funai pro
duziu um novo relatório sobre aterra Cana Brava.59 As conclusoes 
apontadas neste relatório sao diferentes das apontadas pelo relató
rio de 1976 (Funai/Radam). Desta feita, o povoado Sao Pedro dos 
Cacetes foi referido como representando urna grande amea<;a a ter
ra Cana Brava, pois a tendencia natural seria o contínuo avan<;o na 
terra indígena para a coloca<;ao das ro<;as dos posseiros. Por outro 
lado, ficou indicado que a forma<;ao <leste povoado contara como 
apoio dos funcionários do SPI, que arrendavam lotes de terra den
tro da área indígena. Essas informa<;6es nunca foram utilizadas pelos 
grupos de trabalho encarregados do remanejamento dos povoados. 

No período entre a cria<;ao do primeiro grupo de trabalho e a 
retirada de Alto Alegre, foram assinados dois convenios entre a 
Funai e o govemo do Maranhao. O primeiro convenio (078/79) re
fería-se a instala<;ao de urna delegacia de policía na regiao onde 
estavam ocorrendo os conflitos interétnicos. O segundo (080/79), 
efetuado entre a Funai e o govemo estadual, visava a mobiliza<;ao 
dos recursos para a transferencia dos lavradores. 60 De acordo com 
esse convenio, no máximo em fevereiro de 1981 todos os lavrado
res deveriam ter sido remanejados. 

A dinamica da atua<;ao dos órgaos públicos foi marcada pelas 
reunioes entre os membros do grupo de trabalho, representados 
basicamente pela Funai e pela Companhia de Terras do Maranhao 
- Coterma, já que o Incra pouco atuou. Novo levantamento socio-

59 Cana Brava/ ns questoes do alto Alegre e Sño Pedro dos Cncetes. Funai BSB, 
1978. 

60 O valor do convenio foi CR$423.000.000,00 cabendo CR$261.000.000,00 
ao governo do Maranhao e CR$162.000.000,00 ao Ministério do Inte
rior. 

Conflitos de terra e conflitos de alteridade 197 



" económico dos povoados foi realizado pela Coterma, que concluiu 
existirem apenas 665 famílias para serem remanejadas, em vez das 
1.200 antes apontadas. 

Logo no início do processo ficou clara a posic;ao do governo esta
d ual de defender a permanencia dos povoados. O argumento mais 
utilizado era de garantir a continuidade do sentimento de comuni
dade que neles se havia construído: 

"É, o governo se preocupa também com as conseqüencias so
ciais desse desenraizamento. As cidades também tém alma/ formam
se hábitos de convivéncia entre as pessoas que habitam as cidades, 
qualquer que seja seu tamanho e essa transferencia poderá alte
rar esses hábitos, marginalizando alguns, levando atritos, afas
tando vizinhanc;as tradicionais" (presidente da Coterma, entre
vista em fevereiro de 1989 -grifos meus). 

Ao lado desse argumento, estava o da dificuldade em vencer a 
resistencia das próprias comunidades, que temiam enfrentar o novo 
e recomec;ar tudo numa determinada fase da vida. O presidente da 
Coterma defendia também a permanencia da relac;ao que se havia 
estabelecido entre os Guajajara e os moradores dos povoados: 

"É sabido que esses índios, aculturados há muito tempo, já ad
quiriram hábitos muito próprios do chamado homem branco, do 
civilizado, já freqüentavam e de há muito tempo e durante longos 
anos dentro da maior normalidade, as comunidades que hoje eles 
pretendem ver desenraizadas de sua reserva. E também sentirao 
falta desse convivio, porque é nesses dois povoados que os índios 
vao também fazer seu comércio, vao tomar seus aperitivos, vao 
jogar bilhar, vao freqüentar o culto religioso, enfim, vao praticar 
aquela convivencia que se estabeleceu de há muito e que de um 
momento para o outro pode desaparecer" (ibidem). 

Tal argumento era reforc;ado pelo aspecto económico, pois, para 
o governo, os povoados eram produtores de géneros alimenticios, 
em larga escala. 

A Coterma julgou-se incompetente para convencer os morado-
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res dos povoados sobre a transferencia, principalmente em virtude 
da ac;ao de instituic;oes e órgaos presentes na área: 

"Um dos mais fortes bloqueios constatados foi a mareante pre
senc;a da comissao da (Ceter, Prefeito, Fetaema) que mostrou-se 
entusiasta e animadora quanto a permanencia dos moradores 
nos povoados. Esta manifestac;ao foi claramente exposta em as
sembléia e aplaudida pelos moradores ansiosos por algo vitali
zador que atingisse os seus objetivos, ou seja, a permanencia nos 
seus povoados." 

O interesse do govemo estadual na manutenc;ao dos povoados 
está expresso, também, na fala do secretario de Estado do Interior, 
ao alegar dificuldades em cumprir o estabelecido no Convenio 080 / 
79, tendo em vista: 

" [ ... ] a conscientizac;ao da populac;ao invasora por parte de polí
ticos e religiosos, no sentido de que os povoados deveriam per
manecer na área e a má impressao que os futuros remanejados 
tiveram da área do Buriticupu" (Of. 461/80-GS, 10/10/1980). 

O referido secretário sugeriu a retirada dos moradores de Alto 
Alegre, "por este ser o povoado mais pobre e o mais visado pelos 
indios", mantendo, no local, Sao Pedro dos Cacetes. Esta secretaria 
propós aos moradores de Alto Alegre urna indenizac;ao dos imó
veis e benfeitoria~, assumindo com eles o compromisso de situá-los 
numa área de terras devolutas, contigua a reserva indígena. Essa 
indenizac;ao foi orc;ada em Cr$15.000.000,00 que, segundo o secre
tário, deveriam ser pagos com a maior brevidade, antes que hou
vesse arrependimento dos moradores. 

Com relac;ao a Sao Pedro dos Cacetes, o secretário propós que sua 
área fosse excluida da reserva indígena, mesmo contrariando o dis
posto pelo governo federal. Alegou que era um povoado maior, mais 
rico, com numerosos prédios de alvenaria e seus habitantes tinham o 
firme propósito de nao aceitar a transferencia. Procurou deixar bem 
claro que o remanejamento para Buriticupu era impraticável, mes
mo estando em vías de conclusao os servi<;os de infra-estrutura para 
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" receber os reassentados. Segundo sua estimativa, nen1 vinte familias 
aceitavam a ida para Buriticupu (Of. 461/80-GS, 10/10/1980). 

A resistencia dos moradores de Sao Pedro dos Cacetes a transfe
rencia foi afirmada como empecilho ao remanejamento, quando, 
no próprio discurso do secretario, está explícito que os moradores 
de Sao Pedro dos Cacetes aceitavam a transferencia, desde que in
denizados. 

"Nao podemos, é claro, usar a for<;a para retirá-los da área 
indígena. Aceitam deixar o povoado porem depois de indeniza
dos pelas suas benfeitorias" (Of. GS, 20/11/1980). 

A impossibilidade da transferencia configura-se assim como urna 
proje<;ao do secretário. Este recusou-se a assinar o Termo Aditivo 
ao Convenio 080/79, alegando nao ter condi<;oes de cumprir o dis
posto sobre a concessao de titula<;ao das novas áreas a serem ocu
padas pelos remanejados. Sua recusa foi justificada com o argu
mento de que a área devoluta a ser utilizada para tal fim nao haver 
sido ainda discrinúnada. 

O govemo do estado estava <liante de urna situa<;ao na qual se 
confrontavam seus interesses políticos de nao contrariar as bases 
eleitorais e sua obriga<;ao de fazer cumprir o disposto na Constitui
<;ao Federal. A demora em efetivar as decisoes tomadas acabou por 
se configurar como urna estratégia para favorecer a permanencia 
dos povoados na terra indígena. Com o passar do tempo, as cida
des cresciam e tomava-se mais difícil fazer o remanejamento. 

A indeniza<;ao proposta aos colonos foi considerada por eles irri
sória, entretanto, o recurso f oi liberado e, no período de 2 a 9 de 
abril, foram indenizados 179 moradgres (Proposta da Funai, Divi
sao Fundiária/ 4.ª SUER-PA, 15/7 /91). 

A aplica<;ao dos recursos gerou muita polenúca entre os órgaos 
envolvidos. Do valor previsto para transferencia das familias, ape
nas Cr$15.000.000,00 foram utilizados, nao sendo esclarecido o des
tino do restante do dinheiro repassado. O procurador da Funai em 
Sao Luís afirmou que o dinheiro repassado pela institui<;ao fora uti
lizado de forma indevida e fraudulenta pelo govemo do Maranhao, 
com aceite comprometedor do entao presidente da Coterma, con-
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trariando pareceres conclusivos da sua própria auditoria.61 A Fu
nai, entao, cobrou da Coterma presta<;ao de contas da aplica<;ao dos 
recursos <leste convenio, celebrado entre a institui<;ao e o govemo 
do estado (Expediente 01/0.SERV.01/ AUD/81de07 /5/1981). 

A Cotenna procurou justificar a utiliza<;ao dos recursos, argu
mentando a necessidade de fazer grandes investimentos na área 
para onde seriam levadas as famílias, em raza o da quase total desa
tiva<;ao do Projeto de Coloniza<;ao de Buriticupu, pela extinta Co
marco. 62 Tendo em vista a urgencia para a execu<;ao do reassenta
mento, ante o clima de tensao existente entre índios e brancos, esse 
órgao fez investimentos que nao haviam sido previstos, por oca
siao da elabora<;ao do Projeto. Essa institui<;ao adnútiu ter falhado 
por nao elaborar, em tempo hábil, urna exposi<;ao de motivos cir
cunstanciada, justificando o remanejamento dos recursos, assim 
como um novo plano de aplica<;ao e cronograma de execu<;ao. 

A participa<;ao do govemo federal, por intermédio do Ministério 
do Interior, foi sempre de refor<;ar o respeito ao Estatuto do Índio, 
especialmente no que estivesse ligado a garantía de territórios indí
genas. No entanto, pouco realizou para que tal intento fosse con
cretizado. A Funai, por exemplo, nao se mostrou sempre fiel a esse 
propósito. Por outro lado, o Incra limitou-se a dificultar o anda
mento do processo e criticar a a<;ao da Funai. 

A RETIRADA DE ALTO ALEGRE 

A despeito da ampla base de apoio construída pelos frades ca
puchinhos e de todas as estratégias que utilizaram, os Guajajara 
conseguiram fazer valer seus argumentos. A retirada do povoado 
Alto Alegre encerrou o primeiro ciclo da disputa pela terra que con
frontou a missao capuchinha com os Guajajara. 

61 Cf. documento intitulado Situarilo da !erras dos índios Gua/ajaras na tfrea 
indígena Cana Brava-Gua/ajara nos municfpt"os de Barra do Corda e Grajaú, 
no estado do Maranhilo. Funai/PA, 8. 

62 Justificou que para realizar os servi<;os de infra-estrutura, com urgen
cia, teve de contratar pessoal, máquinas pesadas, veículos, além de 
comprar combustíveis e lubrificantes. 
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A Funai, contradizendo posi<;oes assumidas em outras ocasioes, 
negou as reivindica<;6es dos capuchinhos relativas ao reconheci
mento de Alto Alegre como propriedade da Missao. Após muita 
polemica, a Funai e o Incra assumiram urna posi<;ao comum. Tanto 
o delegado regional da Funai em Sao Luís, como o procurador do 
Incra, declararam ser inconstitucional a pretensa.o de legalizar as 
terras de Alto Alegre para os frades. Justificaram a decisao citando 
o artigo 198 da Constitui<;ao Federal que declara a nulidade e a 
extin<;ao dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por 
objeto o domínio, a posse ou a ocupa<;ao de terras habitadas por 
silvícolas (O Imparcial, 12/7 /1979). 

A dinamica desse processo sugere alguns questionamentos. Como 
explicar que urna questao aparentemente clara em termos legais, 
possa ter assumido dimensao tao polemica? Se a terra Cana Brava 
preenche todos os requisitos exigidos para a defini<;ao de urna terra 
indígena e as leis garantem a prote<;ao a essas terras, em que ambi
to se situa de fato a polemica? 

A morosidade e as contradi<;6es presentes na a<;ao dos órgaos 
públicos apontam para um jogo político, que tem como regra bá
sica a incapacidade do Estado brasileiro de reconhecer os povos 
indígenas como povos específicos e respeitar a posse de um terri
tório exclusivo. Essa indefini<;ao gera o conflito entre o Estado 
conquistador e o Estado protetor, expresso na arena dos conflitos, 
revelando que por trás e acima do ordenamento jurídico está o or
denamento político, definindo as regras da disputa. 

Os colonos foram retirados e indenizados com urna quantia in
suficiente para fazer frente as adversidades que tiveram de enfren
tar, pois a recusa do assentamento em Buriticupu1deixou-os desa
lojados. Alguns mudaram-se para Sao Pedro dos Cacetes. Outros 
dispersaram-se por vários estados do país. Em algum lugar é pro
vável que retomem a luta pela terra como espa<;o de trabalho. 

Os capuchinhos mantem viva até hoje sua luta pela terra alegan
do o firme propósito de evangeliza<;ao. E os Guajajara fizeram um 
recuo estratégico, para após um período de trégua enfrentarem os 
posseiros de Sao Pedro dos Cacetes, cuja disputa será tratada no 
próximo capítulo. 
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Capítulo 4 

CONFRONTO DE TERRITÓRIOS: 
TERRA CANA BRAVA x POVOADO -SAO PEDRO DOS CACETES 

"O clima de tensao na área Guajajara e nas comunidades 
adjacentes é urna realidade. Há noticias de que os brancos de 
Sao Pedro estao annados e os índios pintados para a guerra" 
(O Estado do Maranhílo, 8/11/1992). 

ADINÁMICA DA DISPUTA pela terra entre os moradores dopo
voado Sao Pedro dos Cacetes e os Guajajara vai se construin

do combase nas diferentes concep<;6es sobre quem poderia ser de
signado invasor. Para os Guajajara, os moradores de Sao Pedro dos 
Cacetes sao invasores da terra Cana Brava: recorrem a suportes le
gais, históricos e imemoriais para comprovar o que afirmam. Para 
os moradores de Sao Pedro dos Cacetes, a Funai invadiu a área do 
povoado, demarcando a terra indígena além dos seus limites. Da 
mesma forma que os Guajajara, os posseiros procuram fundamen
tar suas explica<;oes em suportes legais e históricos, estabelecendo
se urna disputa pelo direito de cada um impor a sua "verdade". 
Cada verdade tem. a sua história (Foucault, 1996) e a forma como as 
diferentes histórias f oram se construindo revela um confronto en
tre territórios. 

A retirada dos povoados Alto Alegre e Centro do Meio signifi
cou urna conquista para os Guajajara. No entanto, todos os objeti
vos nao foram atingidos, pois permaneceu o povoado Sao Pedro 
dos Cacetes. Os moradores deste povoado deram urna demonstra
<;ao de for<;a, oferecendo resistencia a sua retirada. Portanto, saíram 
também vitoriosos, na primeira fase da disputa e mais confiantes 
de que o povoado sobreviveria. Para a maioria dos moradores de 
Sao Pedro dos Cacetes, a solu<;ao estaria na redefini<;ao dos limites 
da terra indígena, deixando o povoado fora desses limites. 
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Permanecía, da parte dos Guajajara, o propósito de obter a de
sintrusao da terra Cana Brava. A oposic;ao de interesses acabou por 
desencadear novo ciclo de lutas que se estendeu até 1996, quando 
foram retirados os moradores de Sao Pedro dos Cacetes. 

A permanencia de Sao Pedro na terra Cana Brava gerava urn 
clima de conflito latente, com explosoes ocasionais de crise, as quais 
os funcionários da Funai julgavam-se incompetentes para resolver. 
Alegavam que os posseiros cultivavam lavouras, criavam gado e 
exploravam madeira, indiferentes as constantes proibic;oes da Fu
nai. Nesse ciclo da disputa, a Funai assumiu de forma quase hege
mónica a posic;ao de que a única soluc;ao eficaz para os confli tos 
seria a indenizac;ao de cada posseiro e sua retirada imediata.1 No 
entanto, isso nao significou que a questao fosse logo resolvida. 

Este capítulo, contém urna etnografía da segunda etapa da luta 
pela terra, procurando identificar as mudanc;as acorridas no cam
po político, assim como os objetivos e estratégias de lutados atores. 
Esta etapa já vai se configurando a partir de urna definic;ao oficial 
da questao2 que, ao nao ser cumprido em sua totalidade o remane
jamento dos moradores brancas, permitiu que se construíssem no
vas expectativas em torno dos rumos que o processo poderia to
mar. 

As ALTERA\;ÓES DA ARENA POLiTICA 

Com a retirada dos povoados Alto Alegre e Centro do Meio, o 
campo político sofreu urna retrac;ao com a saída dos colonos, dos 
frades e dos posseiros. 3 Os capuchinhos permaneceram participan
do da arena da disputa, nao mais como atores, mas como base de 

. . 
apo10 aos posse1ros. 

A Comissao Pró-Índio do Maranhao, por ter sido desativada, nao 
participou desse novo ciclo da disputa. No entanto, novos interme-

1 Essa posi<;ao está explicitada em vários documentos. Cf ., por exemplo, 
Correspondencia da Ajud~ncia de Barra do Corda enviada a Delegada 
Regional de Sao Luís, em dezembro de 1981. 

2 A decisao do governo federal, em 1979, de retirar todos os moradores 
brancos da terra indígena, explicitada no Convenio 080/79. 

3 Foram retirados apenas os posseiros de Centro do Meio. 
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diários foram acionados, como, por exemplo, o Ministério Público 
Federal, o Ibama, o Projeto Nordeste e a prefeitura e acamara mu
nicipal de Grajaú.4 

Como atores principais perrnaneceram os Guajajara da terra Cana 
Brava e os moradores de Sao Pedro dos Cacetes. A populac;ao do 
povoado estava assim estratificada: 

1. pequenos comerciantes, fazendeiros e usineiros que possuíam 
máquinas de beneficiar arroz e financiavam a roc;a dos lavradores 
na área indígena; 

2. lavradores com título de terra fornecido pelo !terma, em área 
próxima a terra Cana Brava; 

3. lavradores que receberam indenizac;ao ao sair de Alto Alegre e 
ficaram morando em Sao Pedro; 

4. lavradores sem título de terra que dependiam do trabalho de 
roc;a nas terras indígenas; 

Os comerciantes, os usineiros e os lavradores que possuíam títu
lo de terra constituíam o conjunto dos posseiros que defendiam, de 
forma radical, a permanencia do povoado. Os que nao possuíam 
terra para plantar, nem outra alternativa de sobrevivencia, encara
vam com mais disponibilidade a possibilidade de urna transferen
cia. Ao lado do sofrimento que traria a desagregac;ao do povoado, 
eles vislumbravam a tranqüilidade que poderia advir da obtenc;ao 
de um título de terra para cultivar, semos conflitos cotidianos com 
os Guajajara. 

O cenário modificou-se também na esfera das lideranc;as, tanto 
dos posseiros como dos Guajajara. Alguns líderes Guajajara manti
veram-se a frente da luta e novos líderes com propostas de estraté
gias mais radicais se incorporaram. As diferenc;as internas entre os 
Guajajara ocorriam, apenas, com relac;ao as estratégias e nao com 
relac;ao aos objetivos da luta. 

Os posseiros mantiveram a frente das articulac;oes a mesma lide
ranc;a representada por urn vereador do PFL, que participou da dis
puta desde o in.ício. Urna nova lideranc;a afirmou-se, durante o se-

4 Nesta etapa a luta foi deslocada para o municipio de Grajaú, pois Sao 
Pedro dos Cacetes era considerado parte desse municipio. 
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gundo ciclo da disputa, elegendo-se também vereador pelo PFL. 
Esses dois líderes pertenciam a diferentes facc;oes do PFL local. Di
vergiam, fundamentalmente, na forma de conduzir as estratégias 
de luta. A lideranc;a mais antiga assumia posic;oes mais radicais e 
até o fim do processo jamais flexibilizou seus pontos de vista. A 
lideranc;a constituída depois defendía urna soluc;ao negociada no 
ambito institucional. 

A atuac;ao dos órgaos públicos também foi diferenciada pois a 
dinamica do processo exigiu maior participac;ao do Instituto de Ter
ras do Maranhao - !terma e do Incra. 

0 ROMPIMENTO DA TRÉGUA: A CRIA<;:ÁO 

DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CACETES 

A emancipac;ao do povoado Sao Pedro dos Cacetes provocou a 
deflagrac;ao de novo processo de crise, sendo um marco no rompi
mento da trégua. O projeto de lei5 que propugnava a sua transfor
mac;ao em municipio reacendeu os animos dos Guajajara, temendo 
que urna medida desse tipo tornasse irreversível a permanencia do 
povoado.6 

A justificativa do autor deste projeto baseava-se no argumento 
de que a área, de aproximadamente 400.000 hectares, onde seria o 
novo município, ficava desvinculada da reserva dos índios, e ape
nas a sede ocuparía as terras indígenas. A área rural seria composta 
por urna faixa de terras devolutas, loteada pelo governo estadual 
para os moradores de Sao Pedro dos Cacetes. Por outro lado, havia 
também o argumento de que o povoado possuía infra-estrutura 
razoável de água, luz elétrica, comércio organizado, usinas de be
neficiamento de arroz e escolas públicas, o que tomaría inviável 
seu remanejamento (O Imparcial, 11/10/1981). 

A criac;ao desse município resultou de urna luta de seus morado
res, que pretendiam com essa ac;ao criar um fato político irreversí-

5 Projeto de leí do deputado estadual Yedo Lobao, de 1985. 
6 A Constitui<;ao Estadual de 1989, nos artigos 48 e 49 das Disposi~oes 

Transitórias, criou o município de Sao Pedro dos Cacetes, assim como 
83 novos municípios maranhenses. 
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vel. A emancipac;ao do povoado significava para eles a garantía da 
sua continuidade. Por outro lado, a transformac;ao em municipio 
daría novo status ao povoado e abriría novos espac;os para as lide
ranc;as políticas aí existentes. Os líderes vislumbravam a possibili
dade de ocupar o cargo de prefeito municipal. 

Para os Guajajara, a criac;ao do município significou urna gran
de conquista dos moradores do povoado e, conseqüentemente, a 
maior ameac;a aos limites da terra Cana Brava. Desde a retirada de 
Alto Alegre eles estavam vi vendo em compasso de espera, acredi
tando que a retirada de Sao Pedro dos Cacetes era apenas questao 
de tempo. O ato da emancipac;ao provocou a retomada imediata da 
luta. 

Ao criar o município de Sao Pedro dos Cacetes, o govemo evi
denciou a ambigüidade e a contradic;ao que sempre marcaram suas 
relac;oes com os povos indígenas. Por ocasiao da retirada de Alto 
Alegre havia ficado publicamente esclarecido que os dois povoa
dos se encontravam na terra indígena. Portanto, criar um muni
cípio dentro dessa terra foi um ato de desrespeito a Constituic;ao 
Federal. Por outro lado, ao desrespeitar o território indígena, o es
tado do Maranhao desconheceu também a especificidade étnica dos 
Guajajara. Esse ato do govemo ilustra a permanencia do dilema do 
Estado brasileiro no que se refere ao reconhecimento da alteridade. 

0 CONFRONTO DE TERRITÓRIOS 

A disputa pela terra ficou polarizada entre os Guajajara e os 
moradores do Sao Pedro dos Cacetes. Ambos lutavam pela garan
tía do território. Para os Guajajara o território significava o espac;o 
físico e social de acondicionamento de sua identidade étnica/ na
cional. Para os posseiros o território significava o locus no qual se 
inscrevia a história da construc;ao de um sentimento de comunida
de e de produc;ao e reproduc;ao das relac;oes de parentesco e vizi
nhanc;a. Os objetivos dos atores eram antagónicos: os Guajajara 
queriam a retirada do povoado e os posseiros lutavam por sua per
manencia. 

É importante assinalar que a capacidade de resistencia dos Gua
jajara foi decisiva no processo. Fazendo uso de um suporte essen-
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cialmente legal, a garantia que a Constitui<;ao brasileira lhes outor
ga com relac;ao a posse da terra, souberam tambén1 explorar estra
tégias de forc;a, tais como a interdic;ao da Rodovia BR-226, a toma
da de reféns, a prisao de agentes federais e também a morte de um 
posseiro. Utilizaram ainda estratégias simbólicas, associadas a ima
gem de bravo guerreiro difundida pela sociedade nacional. Sem
pre que consideravam importante, pintavam-se para a guerra, es
tabelecendo um clima de medo e respeito da parte dos brancos. Os 
objetivos dos Guajajara nao se alteraram ao longo da disputa. Des
de o início defenderam a desintrusao total da área, e todas as estra
tégias que utilizaram pretenderam esse fim. 

A sistemática de luta foi semelhante a que já haviam desenvolvi
do na primeira fase da disputa. No entanto, tanto os Guajajara quan
to os posseiros estavam mais firmes, pois haviam aprendido como 
tirar melhor proveito de todas as situac;oes e foram mais ofensivos 
em suas investidas. Novamente os Guajajara tentaram urna solu
c;ao no ambito institucional, buscando nas autoridades a resolu
c;ao do problema. As audiencias comas autoridades estaduais, mu
nicipais e federais evidenciavam que eles conheciam as regras da 
sociedade brasileira e sabiam utilizá-las. As pressoes sobre as auto
ridades eram sempre acompanhadas de ameac;as nas quais os Gua
jajara deixavam claro que sabiam jogar segundo as nossas regrasmas, 
caso a questao nao f osse resol vida, eles agiriam segundo suas pró-
prtas regras. 

A base da reivindicac;ao dos Guajajara passou a ser o cumpri
mento total do Convenio 080 / 79. 7 A cobranc;a da execuc;ao total do 
convenio vinha atrelada a exigencia de explicac;oes sobre o destino 
dado aos recursos liberados para tal fim. 1 

Foram organizadas várias viagens a Sao Luís. Ir a capital do es
tado tinha a func;ao de procurar as instancias de poder público que 
tivessem capacidade de resolver seus problemas. Algumas dessas 
viagens objetivavam apenas pressionar as autoridades para a efeti
vac;ao da retirada do povoado. Outras eram provocadas por novas 
variáveis que se acrescentavam ao processo. U ma delas ocorreu em 

7 Maiores informa<;oes sobre esse convenio no Capítulo 3. 
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decorrencia da titulac;ao de terras que estava sendo feíta pelo !ter
ma, nas proximidades da terra Cana Brava. Os Guajajara temiam 
que esses títulos de terras estivessem sendo concedidos em áreas 
que pertenciam a terra indígena. Já haviam sido distribuídos oito
centos títulos e, muí tos deles, favorecendo moradores de Sao Pedro 
dos Cacetes. A ida a Sao Luís esclareceu que a área loteada estava 
f ora das fronteiras da terra Cana Brava. 

A dinámica do processo obedecía ao ritmo que os atores iam 
impendo. A cada ac;ao dos posseiros para fortalecer a permanencia 
do povoado ocorria urna reac;ao dos Guajajara para destituir essa 
ac;ao. 

De outra feíta, os Guajajara vieram a Sao Luís buscar, na Procu
radoria-Geral da República, apoio para que fosse desligada a rede 
de energía elétrica que havia sido instaladc em Sao Pedro dos Ca
cetes. 

A pressao dos Guajajara foi feíta também entre as autoridades 
federais. Os Guajajara estiveram no Ministério da Justic;a solicitan
do que fosse feíto um pedido de embargo relativo a emancipac;ao 
do povoado Sao Pedro dos Cacetes (22/12/1985). Este foi o primei
ro recurso judicial utilizado pelos Guajajara. A Procuradoria-Geral 
da República entrou com urna ac;ao contra a criac;ao do município 
de Sao Pedro dos Cacetes e o Supremo Tribunal Federal suspen
deu, por medida liminar, o ato de sua criac;ao. 

Quando ocorreu a segunda u operac;ao maconha", 8 na terra Cana 
Brava, os Guajajara mantiveram os policiais federais como reféns e 
lhes retiveram as é,}rmas. Os policiais logo foratn liberados, mas as 
armas foram devolvidas posteriormente, em Brasilia. Esse ato sig
nificou um recuo estratégico dos Guajajara que haviam afirmado 
só devolver as armas após a retirada do povoado. Isso ocorreu em 
virtude da interposic;ao de nova variável, que foi o seqüestro de 
sete Guajajara pelos moradores de Sao Pedro dos Cacetes. A devo
luc;ao das armas ocorreu em troca da abertura de urna investigac;ao 
sobre o desaparecimento desses índios. 

8 Opera<;ao da Polícia Federal para investigar tráfico de maconha. As 
duas que ocorreram na terra Cana Brava estao descritas no Capítulo 3. 

Confronto de territórios 209 



,. A ac;ao de prender os policiais federais e mante-los reféns foi urna 
estratégia de grande impacto. Apesar de nao terem conseguido le
var muito adiante a empreitada, ela teve ampla repercussao e fun
cionou como demonstrac;ao da forc;a dos Guajajara, servindo tam
bém como forma de divulgac;ao do conflito. A prisao dos policiais 
foi divulgada na imprensa escrita e falada. 

Os ataques aos povoados brancos, saqueando as roc;as, que ha
viam sido praticados na fase anterior da disputa, foram retomados 
pelos Guajajara. Dois povoados foram atacados: Pau Ferrado, em 
1983 e Novo Oriente, em 1993. O ataque ao último foi justificado 
como represália pelo assassinato de dois Guajajara. Os ataques aos 
povoados de posseiros era urna forma dos Guajajara de anunciar 
que podiam agir a sua maneira. Como as autoridades nao provi
denciavam a retirada dos povoados, eles realizavam os ataques, 
envolvendo a queima de casas. 

A partir de 1985, os Guajajara impediram a broca de novas roc;as 
dos "brancos" na terra indígena. Essa atitude provocou urna série 
de conflitos, tendo ocorrido a morte de um posseiro. Os Guajajara 
mostravam-se decididos: 

"Já houve urna morte na regiao e poderá haver mais ainda. Se 
a Funai nao resolver o problema, nós índios estamos nos unindo 
para expulsar os posseiros de nossa área" (O Estado do Maranhtio, 
21/9/1985-grifo meu). 

Outra estratégia de grande impacto, utilizada pelos Guajajara, 
em novembro de 1992, foi o bloqueio da BR-226, que liga Barra do 
Corda e Grajaú, ao mesmo tempo mantendo cerca de quatrocentas 
pessoas reféns. Segundo a imprensa de Sao Luís, tais ac;oes expres
savam urna resposta dos Guajajara a morte de um deles: 

"Os índios, revoltados com o assassinato do filho do cacique 
da aldeia, Augusto Pereira, 20 anos, casado, tres filhos, decidi
ram interditar a rodovia BR-226, que liga Barra do Corda a S. 
Luís e prender os brancos como reféns. Eles exigem a presenc;a 
do Ministro da Justic;a e do Govemador do Estado, para obterem 
a garantia de que os moradores da comunidade de S. Pedro dos 
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Cacetes serao transferidos do Povoadon (O Estado do Mnranhño, 
5/11/1992). 

Os Guajajara recusaram-se a negociar comos intermediários que 
estiveram no lugar do bloqueio, insistindo na presenc;a do ministro 
da Justic;a e do govemador. Ficaram retidos no bloqueio indígena 
oito ónibus, tres caminhoes, urna camioneta e um carro da prefeitu
ra de Grajaú, comos respectivos ocupantes, sem abrigo, sem água e 
sem alimentos (O Imparcial, 6/11/1992).9 

A grande conquista dos Guajajara nessa fase da disputa foi a 
homologac;ao da demarcac;ao da terra Cana Brava e o seu registro 
no SPU, que significava a confirmac;ao oficial e legal da área como 
terra indígena. Este era mais um suporte para os Guajajara defen
derem a terra Cana Brava. 

Outra ac;ao para o fortalecimento da luta pela retirada do po
voado foi a criac;ao da Associac;ao dos Índios Guajajara, em 31/1/ 
1990. Muito embora as justificativas elencadas para a criac;ao dessa 
associac;ao incluíssem o interesse na revitalizac;ao de aspectos da 
cultura tradicional dos Guajajara, os objetivos principais eram a 
soluc;ao da questao da terra e a criac;ao de um canal autónomo de 
negociac;ao, para obter recursos de diferentes organismos, visando 
a melhoria da situac;ao económica. 

Na opiniao de Schroder (1991), a associac;ao visava superar as 
dependencias estabelecidas e a inatividade assumida em razao 
do paternalismo tradicional do órgao indigenista. Por outro lado, 
a associac;ao teria o papel de articular as disputas internas, neu
tralizando os antagonismos e brigas tradicionais entre pequenas 
comunidades locais em nome de objetivos comuns, tais como a de
sintrusao da terra Cana Brava. De fato, teve grande papel de articu
lac;ao na luta pela terra e seu primeiro presidente foi urna lideranc;a 
Guajajara que participava da disputa pela terra desde a primeira 

9 Os Guajajara abriram exce\iio para as mullieres, as crian\as e os ho
mens doentes e foi providenciada alimenta\iio e água para os reféns (O 
Estado do .Maronhño, 7 /11/1992). Aimprensa noticiava o conflito de for
ma dramática: " Índios continuam em clima de guerra" foi a manchete 
<leste jornal no dia seguinte. 
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fase. Por outro lado, permitiu a participa<;ao dos Guajajara empro
jetos de apoio ao trabalhador rural, financiados pelo Banco Mun
dial.10 

Os Guajajara lutaram também com armas judiciais. Foram im
petradas tres a<;oes, urna contra a cria<;ao do rnunicípio de Sao Pe
dro dos Cacetes, outra contra a instala<;ao da rede elétrica no po
voado e a última contra a Uniao e o estado do Maranhao, por nao 
terern efetuado a retirada do povoado.11 

TERRA DE TRABALHO E TERRA DE MORADIA 

Os objetivos dos moradores do povoado modificaram-se ao lon
go do processo de disputa. O objetivo inicial, a permanencia do 
povoado, foi sendo substituído pela luta por urna transferencia com 
todas as condi<;oes de reassentamento em outro local. Diante da 
impossibilidade de mantero povoado na terra Cana Brava, em fun
<;ao dos dispositivos legais em favor dos Guajajara, os posseiros 
construíram um novo objetivo, que foi a instala<;ao de novo povoa
do, com todas as condi<;oes existentes no que seria extinto. 

Até perceberarn que a insistencia na permanencia do povoado 
era causa perdida, os posseiros, juntamente com seus aliados, ten
taram fazer uso de suportes legais, buscando sustentar seus argu
mentos na lei de usucapiao. Seu suporte fundamental era a legiti
midade, fundada no tempo de ocupa<;ao da área e nas benfeitorias 
aí construídas. Portanto, as estratégias mais utilizadas estavam vol
tadas para ac;oes que resultassem em crescimento do povoado, tan
to ern número de habitantes como em infra-estrutura urbana. 

A principal estratégia utilizada pelos posseirds nesta segunda 
etapa da disputa foi a transformac;ao do povoado de Sao Pedro dos 
Cacetes em município. O impacto dessa medida sobre as relac;oes 
entre os atores da disputa foi decisivo, rompendo coma trégua que 
se havia instalado. 

Outra estratégia, bem-sucedida, utilizada pelos posseiros, foi a 

10 Esses projetos repassam os recursos somente para cooperativas ou as
socia<;6es. 

11 Essas a<;oes sao discutidas no Capítulo 5. 
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obten<;ao de títulos de propriedade de lotes rurais que ficavam em 
áreas circunvizinhas a Cana Brava. Durante os anos de 1982, 1983, 
1984e1985, o !terma loteou urna área devoluta, beneficiando mo
radores de Sao Pedro dos Cacetes, mas também de povoados vizi
nhos. Essa era urna reivindicac;ao dos primeiros moradores de Sao 
Pedro dos Cacetes. 

A conquista dos títulos de propriedade da terra significava mais 
um passo em direc;ao a permanencia do povoado. Havendo ter
ra para plantar ficava mais fácil justificar sua manutenc;ao, pois as 
roc;as nao seriam feítas na terra Cana Brava. A titulac;ao dos lotes 
rurais serviu como argumento para a criac;ao do município, que 
ocuparía na terra Cana Brava apenas o espa<;o da área urbana. Os 
Guajajara tentaram reverter a situac;ao mas nao tiveram condic;oes 
de faze-lo pois a concessao dos títulos ocorreu em área adjacente a 
terra Cana Brava. 

Dessa forma, os posseiros passaram a disputar comos Guajajara 
um território para a sede do povoado, que significava a terra de 
moradia pois a terra de trabalho estava fora da terra indígena. 

Ainda como parte do projeto de efetiva<;ao do município foram 
executadas a<;oes para ampliar a sua infra-estrutura urbana e a ar
regimentac;ao de novos moradores, com intuito de reforc;ar a popu
lac;ao. Foram construídos prédios públicos, tais como escolas, mer
cado e cadeia. Foram instalados a rede de energía elétrica, a torre 
de transmissao do sinal de televisao e o posto telefónico. Essas últi
mas benfeitorias favoreceram a comunicac;ao do povoado com ou
tros locais, facilitando a articulac;ao dos moradores com sua rede de 
apoio. A instalac;ao da energía elétrica ocorreu logo após a homolo
gac;ao da terra Cana Brava e pretendeu reforc;ar a permanencia do 
povoado. Esses ganhos forarn obtidos mediante a rede de apoio 
que os posseiros possuíam, constituída basicamente por políticos 
da regiao. 

A instalac;ao da energía elétrica deflagrou intensa disputa entre 
os atores. Os Guajajara perceberam o peso político da ac;ao e reagi
ram de irnediato contra ela. Em fins de abril de 1992, os moradores 
de Sao Pedro dos Cacetes foram surpreendidos com a presenc;a de 
policiais federais, que vieram desligar a rede elétrica do povoado, 
cumprindo determina<;ao da Justi<;a Federal. Na ocasiao, um depu-
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tado federal do PFL, aliado dos posseiros, classificou a a<;ao como 
violencia e desrespeito aos direitos da popula<;ao do povoado. Afir
moti 'que educa<;ao, saúde, saneamento, energia elétrica e todos os 
servi<;os eram direitos de qualquer popula<;ao onde quer que esti
vesse localizada. 

"Nao é a existencia de energia elétrica que vai determinar que 
a área é dos brancos. O conflito hoje existente entre brancas e ín
dios é fabricado por algumas lideran<;as indígenas e integrantes 
da Funai e, ao contrário disso, tudo que a popula<;ao indígena pre
cisa é encontrado no povoado, já que a sede dos municípios de 
Grajaú e Barra do Corda ficam distantes" (O Imparcial, 29/4/1992). 

A questao da energia elétrica tornou-se, neste momento, emble
mática. Desligar a luz significava para os Guajajara um avan<;o rumo 
a retirada do povoado. Reativar a energia significava urna defla
gra<;ao de guerra: 

"Essa reativa<;ao da energía elétrica, além de ser inconstitu
cional ela vai causar, vai levantar os animos novamente, tanto da 
comunidade indígena como de sao Pedro, porque eles nao vao 
querer morrer, eles nao vao querer ser amea<;ados, vao amea<;ar 
também" (atendente de enfermagem da Funai, entrevista em 
novembro de 1992). 

Para os moradores de Sao Pedro dos Cacetes, manter a luz era 
um passo significativo para a permanencia do povoado. A a<;ao dos 
policiais, desligando a energia, foi denunciada n~o apenas em pro
sa, mas também em verso: 

"Aos vinte e oito de abril 
Do ano noventa e dois 
A polícia federal 
Nao deixou para depois 
Fazendo grande baderna 
Tremendo baiao-de-dois 
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Tirando os transformadores 
E duzentos metros de rede 
Deixando no escuro 
Foi um grande pesadelo 
Até hoje nao sei 
Desvendar esse segredo."12 

"A IN VA SÁO DA FUNAI CONTRA 

o POVOADO SAO PEDRO DOS CACETES" 

Os posseiros procuraram sensibilizar as autoridades constituí
das, utilizando o argumento de que Sao Pedro dos Cacetes havia 
sido invadido pela Funai. Para justificar esse argumento, os possei
ros construíram urna história do povoado que o afirma tao antigo 
quanto as cidades de Grajaú e Barra do Corda: 

"Sao Pedro dos Cacetes é tao antigo quanto Grajaú e Barra do 
Corda e sao habitados desde o século XVIII. O primeiro a ser 
habitado foi Grajaú, depois Barra do Corda e por último Sao Pe
dro dos Cacetes, que antes chamava-se Cacetes. No século XVIII 
os índios eram nómades e sobreviviam da ca<;a e da pesca nos 
ríos. Onde existiam facilidades para sobreviverem, isso prova 
que em Sao Pedro dos Cacetes, por ficar distante dos rios e por 
nao existir nem mesmo urna lagoa, nao habitava índios por lá."13 

Essa história assim descreve a demarca<;ao da terra Cana Brava, 
em 1979: 

" [ ... ] atendendo a requerimento do chef e da Ajudancia de Barra 
do Corda, o agitador Porfirio Carvalho, foi que colocou o antigo 
e histónco povoadoSao Pedro dos Cacetes dentro da reserva" (ibí
dem - grifo meu). 

12 Folheto de cordel intitulado Uma Hisfória Verdnde, de José Veras Bezer
ra, morador de Sao Pedro dos Cacetes. 

13 Documento elaborado por Edimilson Veras da Costa, enviado para o 
governador do estado do Maranhao, em 1992. 
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Os conflitos interétnicos sao definidos como resultado da a<;ao 
dos funcionários da Funai: 

u[ ... ] foi depois dessas duas feras da Funai, Carvalho e Elomar 
que a intranqüilidade reinou em nosso meio, eles semearam a 
paranóia e a persegui<;ao em cada mente indígena, eles ensina
ram os índios a matar, roubar, mentir e odiar os brancos, trans
formaram a rica cultura indígena e sua originalidade em pa
ranóia e persegui<;ao, vários povoados foram extintos, muitos 
agricultores perderam suas casas, sua produ<;ao e até suas vidas, 
sem nenhuma razao, porque os índios aquí jamais foram ex
pulsos e jamais terao necessidade de extinguir S. Pedro, pelo 
contrário várias aldeias querem a permanencia de S. Pedro dos 
Cacetes" (ibídem). 

Dessa forma, é revivida a memória dos conflitos anteriores. A 
solu<;ao apontada para o problema permanece sendo a manuten
<;ao do povoado com o seu patrimonio ocupado, fazendo-se urna 
redemarca<;ao da terra indígena, corrigindo o acréscimo da área, ra
za.o pela qual o povoado teria ficado dentro da reserva. 

Os posseiros procuraram evitar a media<;ao da imprensa por con
siderarem que as matérias publicadas divulgavam urna imagem 
negativa deles, definindo-os sempre como invasores. Optaram, en
tao, por editar um jornal intitulado A Voz do Homem do Campo, para 
ser um veículo de divulga<;ao de suas idéias.14 

Esse jornal era produzido por um dos vereadores do povoado, a 
lideran<;a jovem da resistencia, e suas matérias expressavam as dis
putas internas pelo poder de conduzir o processo em Sao Pedro 
dos Cace tes. Essa lideran<;a que se havia afirmado na segunda fase 
da disputa acusava seu concorrente de ser um político ultrapassa
do que ganhava a confianra do povoado com hisfónas mal contadas.15 

14 Na folha de rosto deste jornal vinha escrito: " Ano Ida Emancipa<;ao". 
15 Um artigo de jornal defende o prefeito de Grajaú da acusa<;ao feíta 

pelo outro vereador, de ter recebido propina para "entregar" Sao Pedro 
dos Cacetes, e informa que a emancipa<;ao do povoado era resultado 
do esfor<;o deste prefeito (n.º 3, 3/9/1987). 

2 1 6 1 Confronto de territórios 

As estratégias judiciais também foram acionadas e os posseiros 
tentaram, por estes caminhos, desconstituir o Convenio 080/79, de 
13/9/1970, mantera rede de energía no povoado e impedir que a 
Funai praticasse qualquer ato que significasse conturba<;ao ou es
bulho possessório do povoado Sao Pedro dos Cacetes. 

Velhas estratégias ofensivas foram reeditadas, tais como ataques 
aos Guajajara e assassinato de alguns deles. Tres Guajajara foram 
mortos pelos posseiros. Em novembro de 1992, um Guajajara foi 
morto nas proximidades de Jenipapo dos Vieiras. No ano seguinte, 
outros foram mortos no povoado Novo Oriente.16 

Além das martes, ocorreram espancamento e seqüestro de al
guns Guajajara. No día 22/5/1992, quando um casal Guajajara e 
seus filhos pequenos faziam compras em Sao Pedro dos Cacetes, 
foram detidos e espancados u sem qualquer justificativa, a mando 
do vereador Salomao de Souza"17 (O Estado do Maranhiio, 25 / 5 / 
1992). Logo após esse incidente a aldeia Crioli foi invadida por oito 
posseiros, que seqüestraram sete Guajajara. 

Mais urna vez a Polícia Militar foi acusada de nao agir compres
teza para apurar as ocorrencias comos Guajajara. Segundo o admi
nistrador da Funai, 18 quando se trata va da morte de índios a Polícia 
Militar de Barra do Corda demonstrava total desinteresse em apu
rar o caso e prender os assassinos. Acrescentou que a única preocu
pa<;ao da PM era entrar na aldeia para recuperar o que havia sido 
roubado pelos Guajajara, durante o ataque de vingan<;a. A entrada 
da Polícia Federal no caso gerou a expectativa de que pudesse ha
ver puni<;ao. Os demais povoados da regia.o, solidários comos mo
radores de Novo Oriente, estavam armados e dispostos a seguir 
unidos para destruir a aldeia. Essa amea<;a provocou a ida ao local 

16 O administrador da Funai/BC explicou o assassinato dos Guajajara 
como mais um resultado do conflito entre lavradores e os Guajajara 
por causa de terras e afirmou que a tendencia seria o aumento dos 
conflitos pois os posseiros nao estavam respeitando as terras indíge
nas. 

17 Vereador de Sao Pedro dos Cacetes, lideran<;a mais antiga. 
18 Coma reestrutura<;ao da Funai, aAjudancia de Barra do Corda passou 

a ser urna administra<;ao regional da Funai, havendo mais urna em 
Imperatriz e outra em Sao Luís. 
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da Polícia Federal e da Polícia Militar, para dar garantia de vida aos 
índios (O Imparcial, 3/7 /1993). 

As REDES DE APOIO 

A principal base de apoio dos posseiros esta va nos políticos, tan
to municipais corno estaduais. A prefeitura de Grajaú e acamara de 
vereadores empreenderam várias a<;6es para respaldar a luta dos 
posseiros. 

A prefeitura assumiu a luta pela permanencia do povoado como 
patrimonio seu, usando todos os recursos possíveis para evitar qual
quer medida que visasse a sua retirada. Foi urna aliada que, em 
vários momentos, assumiu o lugar de ator, identificando-se plena
mente coma lutados posseiros. Nesse sentido reivindicou a parti
cipa<;ao em todas as comissoes que foram criadas para decidir a 
questao da terra. Quando foi excluída da comissao criada pela Por
taria 598/91/Funai, o entao prefeito manifestou seu desagrado: 

"Questiono se a Comissao teria a profundado a análise do as
sunto de forma a apresentar a melhor solu<;ao. Pe<;o licen<;a aos 
senhores presentes que impossibilitado de continuar na reuniao 
tenho que sair agora. Outrossim, lamento nao ser como o combi
nado. Lamento ter que levar a triste noticia de que mais urna vez 
a cidade de Grajaú vai ficar de fora. Achoque o jogo está desleal, 
que há inten<;ao dirigida no jogo. Foi cometido um erro e nao foi 
corrigido. Duvido que tenham investigado o problema compro
fundidade de forma a a presentar urna solu<;ao satisfatória as duas 
comunidades. Lembro o caso da Sumaúma, onde até gente ino
cente morreu." 

Durante essa etapa do processo político, a prefeitura de Grajaú 
questionou a legalidade da posse indígena com rela<;ao a área de 
Sao Pedro dos Cacetes, alegando a necessidade de demarca<;ao ju
dicial, pois a que havia sido feita era apenas administrativa. Por
tanto, exigia que a Funai provasse que as terras eram indígenas. 
Combase no que dizia ser urna situa<;ao fundiária indefinida, a 
prefeitura autorizava aos posseiros a broca das ro<;as, que havia 
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sido proibida pela Funai e estava sendo impedida pelos Guajajara. 
Por várias vezes, a prefeitura de Grajaú encaminhou proposta 

para excluir o povoado dos limites da terra indígena, fazendo a 
permuta com outra área perto do rio Corda. Essa proposta sempre 
foi recusada pela Funai, mas chegou a ser considerada pelo Incra, 
pelo Iterma e pelo Ibama. 

A Cámara Municipal de Grajaú também desenvolveu algumas 
a<;6es em prol dos posseiros. Sua participa<;ao como mediadora dos 
posseiros ocorreu quando os objetivos da luta já estavam sendo re
definidos. Já se levantava a idéia da transferencia como urna possi
bilidade, desde que feíta em determinadas condi<;6es, que favore
cessem aos posse1ros. 

Dentre as a<;6es da cámara estao a reivindica<;ao da competencia 
do município de Grajaú para atuar no processo de transferencia do 
povoado e a solicita<;ao de cria<;ao de urna comissao de estudos, 
com participantes dos govemos federal, estadual, municipal, da 
Ordem dos Advogados, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de 
entidades religiosas e de associa<;5es existentes no povoado, para 
definir as condi<;oes doremanejamento (Documento de25/11/1991). 

Coube também a essa cámara a aprova<;ao de urna mo<;ao de 
solidariedade aos moradores de Sao Pedro dos Cacetes, no III Con
gresso de Vereadores da Regiao Sul do Maranhao. A referida mo
<;ao recomenda que seja hipotecada ampla e irrestrita solidariedade 
a popula<;ao de Sao Pedro dos Cacetes, /1 que se encontrava encur
ralada dentro de seu próprio território, sem poder colher sua pro
du<;ao agrícola". No mesmo documento é sugerida a nomea<;ao de 
urna comissao especial, composta de vereadores e deputados pre
sentes a reuniao, para entrar em entendimentos com o governador 
do estado, objetivando solu<;ao urgente para o conflito. 

No mesmo congresso, foi feito requerimento, assinado por onze 
vereadores, que foi remetido ao governador, pleiteando: 

"[ ... ) a urgentíssima necessidade de medida cautelatória, atra
vés da Procuradoria Geral do Estado, no ámbito do Superior Tri
bunal de Justi<;a em Brasilia, visando as condi<;6es dignas de re
assentamento do Povoado Sao Pedro dos Cacetes, ora amea<;ado 
de retirada for<;ada, por urna a<;ao desumana, proposta pela Pro-
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,. curadoria da República do Maranhao e Funda<;ao Nacional do 
~ 

Indio, com prazo para o próximo dia 15 de julho de 1993, mesmo 
sabendo que esta a<;ao é um contra-senso, porque é o mesmo que 
semear discórdia entre índios e nao índios e afronta diretamente 
o direito adquirido do Povoado, com mais de um século de exis
tencia e atinge também o conceito de cidadania." 

Os posseiros conseguiram que a Associa<;ao de Vereadores do 
Sul do Maranhao encaminhasse ao presidente da República, por 
intermédio de urna deputada federal do PFL do Maranhao, urna 
solicita<;ao de revoga<;ao da "homologa<;ao ilegal da área Cana Bra
va", argumentando que a área indígena havia invadido o município 
de Grajaú, provocando grandes prejuízos. 

O apoio dado pela Camara de Vereadores decorria, principal
mente, da presen<;a na institui<;ao de dois vereadores do povoado 
Sao Pedro dos Cacetes. Esses vereadores davam o tom do apoio 
fomecido por este colegiado, por meio de seus pronunciamentos e 
propostas apresentadas. Um desses pronunciamentos marcou o 
novo viés que a lideran<;a jovem do povoado estava impondo ao 
processo. O discurso enalteceu o empenho das autoridades esta
duais e municipais para a constru<;ao do novo povoado, ao mesmo 
tempo que denunciou as humilha<;óes e injusti<;as recebidas do go
vemo federal. Conclamou os agricultores presentes a se unirem em 
associa<;oes comunitárias e acreditar na govemadora do Maranhao 
e sua equipe, assim como no deputado estadual que apoiava o po
voado, na prefeita de Grajaú 19 e nos vereadores. Enfatizou que, pela 
primeira vez, podia-se observar urna a<;ao do estado no propósito 
concreto e definitivo de solucionar o problema.20 ' 

O discurso evidencia as liga<;5es políticas desse vereador com o 
govemo estadual e a prefeitura de Grajaú, assim como mudan<;a na 
forma de apoio a luta dos posseiros. A luta nao era mais pela per
manencia do povoado, mas por transferencia para um local digno, 

19 A prefeita de Grajaú era esposa do deputado estadual que apoiava os 
posserros. 

20 O vereador, autor do discurso, era da mesma fac\:ao política da prefeita 
e do deputado estadual. 
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de forma que as perdas fossem minimizadas. Esta passou a ser tam
bém a tónica dos pronunciamentos do deputado estadual acima 
referido. Apenas o vereador que representava a lideran<;a mais an
tiga permaneceu defendendo a permanencia do povoado. 

Os moradores do Sao Pedro nao acataram a nova atitude desses 
políticos, como mostram os versos de um cordelista do povoado: 

"Mercial um deputado 
Que o povo elegeu 
Nao deu nem urna ajuda 
Esses elei to res seu 
Na maior precisa.o 
O deputado do Maranhao. 

O veriador Edimilson 
Também se escondeu 
Todos esperavam por ele 
Quando ele desapareceu 
Ele foi cruel 
Nao honrando seu papel. 

E assim todos os candidatos 
Usaram urna covardia 
Abandonaram aquele povo 
Sem dar-lhe urna alegria 
Só o veriador Saloma.o 
Ainda lhe dava aten<;ao." 

A mudan<;a nos rumos da luta também nao foi aceita pela lide
ran<;a mais antiga do povoado, que permaneceu residindo aí, até 
ser transferido o último morador, como forma de deixar claro que 
lutou até o fim, pela sua permanencia: 

"A senhora acredita, eu lutei tanto e tinha convic<;ao de que o 
Sao Pedro nao saia nunca porque eu sabia que ele nao era e tam
bém que nao existia injusti<;a, nao dava pra fazer um negócio 
desse, eu nao acreditava, por sinal me empenhei todo, fiquei por 
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último porque nao acreditava. Fui o último a sair. Nao acredita
va que houvesse no nosso Brasil tamanha injusti<;a" (entrevista, 
outubro de 1997). 

O referido vereador considerou absurda a retirada do povoado e 
urna manipulac;ao das autoridades. Ele afirmou que até os índios 
sabiam que a terra deles nao incluía Sao Pedro dos Cacetes: 

JI [ ... ] eles sabem que aterra do índio ela só chega até a ladeira do 
Jacaré ela só tem 36 léguas de comprimento com 24 de largura, 
sendo urna légua de 6 km cada légua, certo? Mas esse compri
mento de 36 km ela nao chega a Sao Pedro. Ela fica até a ladeira 
do Jacaré, que fica urna base de légua e meia ainda para Sao 
Pedro. Logo depois, parece que em 1987 foi levado um pico atra
vés de seu Porfírio" (ibídem). 

Ternos aí urna nova concep<;ao da terra Cana Brava, que toma 
como base os termos da doac;ao de 1923 e considera urna légua como 
medindo 6 km. 21 Este vereador defende ainda a versa o de que os 
Guajajara nao queriam que Sao Pedro fosse retirado, com excec;ao 
de tres lideranc;as indígenas que eram estimulados por funcioná
rios da Funai: 

JIEm termos de índios, os índios fizeram foi campanha, aldeia 
inteira a nosso favor que nao quería que o Sao Pedro saísse por
que dificultava, pelo menos a aldeia Canafístula, Cacimba Ve
lha, eles nao queriam que nós saísse porque é onde eles f aziam a 
compra e onde eles vendiam os artesanatos deles" (ibídem). 

A atitude de defesa irrestrita do povoado, exercida por este ve
reador, se nao foi suficiente para alterar os rumos do processo, pois 
o povoado foi retirado, serviu para conquistar os demais morado
res em torno de urna frente contra os políticos que apoiaram a trans-

21 Existem várias medidas para a légua: a légua de sesmaria mede 6.600 
metros; légua marítima, cujo valor diferia de na<;ao para na<;ao e a lé
gua utilizada no setor rodoviário, 6.000 metros. 
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ferencia. Por outro lado, reforc;ou a lideranc;a política do vereador 
que ficou sendo apontado como o único que realmente se identifi
cou com os interesses dos moradores. O fato de ter permanecido, 
até o final, residindo em Sao Pedro funcionou como reforc;o dessa 
identidade. No entanto, ao assinar o acorde final, relativo a transfe
rencia do povoado, este vereador desequilibrou a balanc;a que pen
día totalmente para seu lado. A despeito de todas as atitudes que 
tomou em favor da permanencia do povoado, os moradores regis
traram esse ato como um símbolo da sua concordancia coma trans
ferencia. 

A participa~ao da sociedade civil no conflito ocorreu, novamen
te, pela veiculac;ao de matérias assinadas em jomais na capital do 
estado. Urna delas insistia em que a área do povoado nao era indí
gena e poderia ser negociada em condi<;oes definitivas com os pos
seiros. Alegou, ainda, possuir farta documentac;ao provando que a 
terra nunca havia integrado a reserva indígena.22 

Outra matéria, publicada no jornal A Turma da Barra, de Barra do 
Corda, levanta suspeitas com relac;ao a idoneidade da demarcac;ao 
da terra indígena. Após afirmar que a demarcac;ao teria sido feíta 
por encomenda para JI atender a interesses inconfessáveis" con
tinua: 

"Parece nao existir memorial de cálculo ou quaisquer outras 
justificativas técnicas, ou razoes técnicas que possam justificar 
todo esse empenho ou razoes políticas ou verdadeiras e que le
varam ao topógrafo, reconhecido pelo CREA-MA e credenciado 
pela Funai, para envolver de modo tao suspeito e tao ridículo as 
terras fertilíssimas de S. Pedro dos Cacetes." 

Acrescenta que: 

"Urna demarcac;ao arbitrária e suspeita nao tem forc;a para 
remover ou cancelar do mapa do Brasil toda urna co1nunidade 

22 Matéria assinada pelo entao advogado da prefeitura de Grajaú, veicu
lada pelo O Estado do Maranhtlo de 27 / 5 /1987, intitulada "Luta em Sao 
Pedro dos Cacetes Há Duas Décadas". 
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de moradores radicados há mais de urna década na área onde 
residem e produzem economicamente para o sustento e sobrevi
vencia de seus familiares." 23 

Em sua conclusa.o, a matéria sugere ao Govemador Loba.o que 
determine a revisao da demarcac;ao JI suspeita". 

A principal base de apoio dos Guajajara continuou sendo o Cinú. 
A posic;ao desse órgao era firme na defesa da desintrusao total da 
terra indígena. No entanto, manifestava interesse numa soluc;ao do 
conflito que favorecesse os posseiros, concedendo-lhes um novo 
lugar, digno, para viver. Para o Cimi, nao cabia aos Guajajara pagar 
com suas terras a inoperancia de órgaos públicos. Por outro lado, 
negociar a permanencia do povoado, como era interesse dos políti
cos e dos posseiros, apenas protelaria a resoluc;ao do conflito e pre
judicaria os Guajajara. 

As ac;oes do Cimi ocorriam por denúncias das violencias sofri
das pelos Guajajara e por cobranc;as as autoridades para a resolu
c;ao do conflito. Quando ocorreu a segunda /1 operac;ao da Polícia 
Federal" na Cana Brava, o Cimi denunciou esse ato como mais urna 
viola<;ao dos direitos indígenas e insinuou que a opera<;ao teria sido 
urna forma de desarticular o nível de organizac;ao dos Guajajara: 

"Por que toda vez que os índios estao levando adiante urna 
luta para garantir a demarcac;ao definitiva da reserva Cana Bra
va e solucionar o conflito surge alguma coisa contra eles? No 
ano passado, quando os índios vieram a S. Luís negociar com o 
govemo, logo depois dois índios ficaram presos 45 días na Polí
cia Federal que os acusou de porte de maconhi. Eles responde
ram a processo e ficou constatado que nunca tinha acontecido 
nada disso" (O Estado do Maranhao, 24/5/1992). 

Por ocasiao do bloqueio da BR-226 o Cimi justificou a atitude 
dos Guajajara como um recurso de defesa do seu território e acu-

23 Matéria assinada por um engenheiro civil, nascido em Barra do Corda 
e residente em Campinas, SP, intitulada "Demarca\ao Suspeita" pu
blicada em novembro de 1992. 
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sou o Estado de ser responsável pelo que estava ocorrendo, em vir
tude da omissao na resolu<;ao da disputa pela terra. 

Outra base de apoio com a qual os Guajajara contaram foi a Or
dem dos Advogados do Brasil, Sec;ao do Maranhao, que por oca
siao da JI opera<;ao da Polícia Federal" entre os Guajajara, averiguou 
in loco a situac;ao e denunciou a ac;ao dos policiais como criminosa. 

DE VOLTA AO COME<;O: A AT UA<;:ÁO DOS ÓRGÁOS PÚBLICOS 

A dinamica da atua<;ao dos órgaos públicos foi marcada pelo 
constante retorno ao ponto de partida. A cada reuniao agiam como 
se tudo estivesse comec;ando naquela data, desconsiderando o pro
cesso anterior. A cada mudan<;a de personagens, tais como novo 
governador, novo presidente da Funai, etc., o processo parecía ser 
reiniciado. A grande estratégia desses órgaos era a criac;ao de co
missoes/ grupos de trabalho para "solucionar" a questao. 

A ac;ao da Funai, nessa nova fase da disputa, foi pautada por 
maior unidade nas posic;oes de seus funcionários. A maioria afir
mava a necessidade da retirada do povoado sao Pedro dos Cace
tes, que reconheciam estar dentro da terra indígena. As dificulda
des estavam no ambito da operacionalizac;ao do reassentamento 
dos posseiros. Cabe ressaltar, no entanto, que ainda surgiram algu
mas vozes dissonantes, afirmando a necessidade de ser feíto um 
acordo para evitar a saída dos brancos da área. Em 1991, referindo
se a decisao de retirar os posseiros, o entao administrador da Funai 
em Sao Luís afirmou: 

"Nao se pode perder de vista a dimensao social do problema. 
Daí porque achamos que a saída é um acordo que deve ser fruto 
do bom senso. Vamos tentar negociar esta decisao. Se os brancos 
podem ceder, os índios também podem" (O Estado do Maranhao, 
15/11/1991). 

Algumas ac;oes paliativas eram tentadas pelos funcionários da 
Funai, que serviam de mediadores nos contatos comos frades, os 
posseiros e os políticos da regiao. Ainda em 1982, o chefe da Aju
dancia de Barra do Corda tentava, mediante correspondencias ao 
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frade responsável pela Missao de Alto Alegre, impedir a instalac;ao 
de novas roc;as na terra indígena, pelo vigia da igreja. 24 Os capuchi
nhos permaneciam envolvidos na disputa pois continuavam lutan
do pela propriedade da terra. 

A posic;ao desses funcionários oscilava entre urna concepc;ao es
sencialmente burocrática da questao, expressa pela idéia de que a 
retirada dos posseiros f acilitaria a administrac;ao da terra indígena 
e urna concepc;ao mais antropológica, que via a transferencia como 
forma de resguardar o território de um povo específico. 

A Funai procurou atuar novamente em parceria com outros ór
gaos públicos. As ac;oes ocorriam sempre em resposta as cobranc;as 
e pressoes feítas pelos Guajajara. Quando os Guajajara, revoltados 
com o espancamento de alguns índios, ameac;aram bloquear a BR-
226, foi criada urna comissao com representantes da Funai, dogo
verno estadual e da Polícia Federal, em busca de alternativas para 
urna soluc;ao pacífica. 

Os Guajajara haviam dado um prazo as autoridades estaduais e 
federais, para que se efetivasse a retirada dos moradores de sao 
Pedro dos Cacetes. Este prazo esgotou-se em 10 de maio de 1990, 
sem que nenhuma providencia fosse tomada. No dia em que fin
dou o prazo, reuniram-se em Sao Luís a Funai, o governo do estado 
e a prefeitura de Grajaú sem, no entanto, se tomar decisao alguma, 
a nao ser o agendamento de nova reuniao. 

A dinamica da ac;ao dos órgaos públicos resumía-se em protelar 
a resoluc;ao do problema. Quando os Guajajara estipularam um novo 
prazo para que os posseiros fossem retirados, e este nao foi cumpri
do, mais urna vez foi criada urna comissao, composta de funcioná
rios da Funai e do !terma, para negociar com 6s Guajajara. Essa 
negociac;ao conseguiu ampliar o prazo para que os órgaos pudes
sem atuar. Os Guajajara, sem recuar na exigencia da retirada dos 
posseiros, concordaram em participar de novas reunioes, desde que 
contassem com a participac;ao do presidente da Funai e do gover
nador do Maranhao. 

Este acordo também nao foi cumprido. No final do mes de maio 

24 Os colonos já haviam sido retirados e restavam apenas os vigias. 
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de 1991, quando compareceram a reuniao agendada em Sao Luís, 
os Guajajara tiveram a decepc;ao de nao encontrar nem o presiden
te da Funai, nem o govemador. Os Guajajara retiraram-se, recusan
do-se a negociar com o prefeito de Grajaú, que aí se encontrava. E 
voltaram a ameac;ar: /1 se o governo nao tomar as providencias nós 
vamos agir da nossa maneira". 

Na oportunidade, os Guajajara entregaram um documento, vi
sando orientar o govemo do estado em suas ac;oes. Urna das suges
toes era que fosse comprado um terreno para efetuar o remaneja
mento das famílias do povoado e celebrado um convenio com o 
Banco Mundial, para obter recursos para as obras de infra-estrutu
ra para o novo Sao Pedro dos Cacetes. Nesse momento os Guajaja
ra demonstraram estar conscientes das novas regras do processo 
de globalizac;ao e de como esse jogo poderia reverter pontos a seu 
favor. Reafirmaram, entao, sua posic;ao: 

11 O problema é que nós estamos apenas querendo receber as 
nossas !erras de vol ta. Nós sempre moramos naque/e lugar e nao vamos 
sair dali de jeito nenhum. Até agora nao sabemos o que a Funai 
decidiu, mas nao podemos mais esperar. E se o governador nao 
resolver isso, vai morrer muita gente'' (O Imparcial, 22/5/1991 
- grifos meus ). 

Permanece em cena o argumento da imemorialidade da posse 
da terra, que é respeitada pela legislac;ao brasileira. Percebe-se a 
insistencia dos Guajajara nos argumentos de base legal, pois reco
nheciam ser este o ponto mais forte a seu favor. Mas a retórica do 
u nós sempre vivemos ali" foi utilizada por Guajajara e posseiros, 
ambos pretendendo impor o argumento da anterioridade da posse. 

A Funai, na segunda fase da disputa, mostrava-se mais atuante 
e, ao perceber que nao havia vontade política do governo estadual 
de resolver a questao, sug~riu que a resoluc;ao do conflito se desse 
por via judicial, mediante urna ac;ao civil pública. De início os Gua
jajara recusaram esse caminho, temendo a morosidade da justic;a. 
No entanto, algum tempo depois nao !hes restou outra alternativa. 

Diante da cobranc;a que os Guajajara faziam da prestac;ao de can
tas referente ao dinheiro repassado para a efetivac;ao do remane-
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jamento dos posseiros, os órgaos responsáveis nao tinham justifi
cativas para oferecer. A Funai apenas afirmava que o repasse do 
dinheiro havia sido feito para o governo do estado. E silenciava 
quando os Guajajara indagavam por que ela nao havia cobrado do 
governo estadual a aplicac;ao correta dos recursos. 

O govemador eximiu-se de dar qualquer explicac;ao sobre o uso 
de dinheiro, alegando o fato de nao estar ocupando o cargo por 
ocasiao do desvio desses recursos. Esse tipo de atitude, de desco
nhecer as ac;oes, omissoes e decis6es relativas ao lugar institucional 
que ocupa, foi muito presente nesse processo de disputa. Essas ati
tudes configuravam, dessa forma, a constante "volta ao comec;o". 

DA TERRA CANA BRAVA PARA O MUNDO: 

A DINÁMICA ENTRE O GLOBAL E O LOCAL 

Como já foi afirmado, o Brasil nao reconhece os povos indígenas 
como nac;oes e, portante, as relac;oes entre índios e brasileiros nao 
se classificam como relac;oes internacionais. No entanto, é impor
tante ressaltar que, a partir dos anos 1970, a questao indígena pas
sou a ocupar espac;o no Itamaraty, pois coube ao Ministério das 
Relac;oes Exteriores o papel de defender o país perante os demais 
países, das acusac;6es de violencias praticadas contra as popula
c;6es indígenas. 

Nos anos 1980, a questao indígena permaneceu assumindo con
tornos de questao internacional, principalmente em func;ao das 
imposil;6es do processo de globalizac;ao. Em julho de 1981, o Banco 
Mundial publicou um documento25 que, considerando as normas e 
expectativas intemacionais, apontava formas de éontrole dos efei
tos dos projetos de desenvolvimento, financiados por este banco, 
sobre as populac;oes indígenas. Urna dessas formas, no caso do Bra
sil por exemplo, era exigir do poder executivo um planejamento 
adequado de demarcac;ao e garantias das terras dos povos indíge
nas afetados pelos projetos. Essas formas de controle foram assu
mindo novos contornos, a ponto de o Banco Mundial condicionar a 

25 Documento intitulado: Desenvolvimento econ6mico e povos tribais: consi
derafOeS de ecologia humana. 
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liberac;ao de financiamentos a maior atenc;ao do Estado com rela
c;ao aos povos indígenas. 

Um contrato de empréstimo, feíto entre o govemo brasileiro e o 
Banco Internacional para a Reconstruc;ao e o Desenvolvhnento -
Bird, tinha como urna das exigencias <leste banco a execuc;ao pelo 
govemo de urn plano para o remanejamento da populac;ao nao in
dígena que vivia na terra Cana Brava/ Guajajara. Para atender a 
essa exigencia, o Projeto Nordeste propós um Plano de Ac;ao, em 
agosto de 1986, que se propunha como oportunidade única para 
elimin~ definitivamente, as situac;oes de conflitos e tensoes exis
tentes no estado do Maranhao. Pretendía nao só oferecer sugestoes 
para beneficiar as populac;oes indígenas, mas atender também os 
pequenos agricultores maranhenses. Para tanto, o governo do esta
do estava negociando com instituic;oes internacionais um aporte fi
nanceiro ao Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural-Papp. 
A execuc;ao dos trabalhos ficaria a cargo de urna comissao coorde
nada pela Funai e atenderla as seguintes terras indígenas: Cana Bra
va/ Guajajara, Urucu/Juruá, Geralda, Toco Preto e Awá/Guajá. 

Com relac;ao a terra Cana Brava, o plano partía do pressuposto 
de que o povoado de Sao Pedro dos Cacetes estava dentro da terra 
indígena e sugería que fosse feita urna demarcac;ao da terra dos 
índios para protege-la das invasoes, divulgando esses marcos para 
o conhecimento da populac;ao e a instalac;ao de urn sistema para 
sua fiscalizac;ao. 

O plano nao acrescentou nada ao que já havia sido sugerido em 
outras ocasioes, ou seja, a transferencia do povoado para outra área, 
ou entao a criac;ao de urna área especial para o povoado, dentro da 
terra indígena, com limites e acesso restritos as func;oes urbanas. E, 
como em todas as propostas anteriores, ignorava o fato de já haver 
decisao sobre a questao e o grande impasse ser a sua execuc;ao. Esta 
era urna forma de os órgaos públicos escamotearem o fato de que 
estava em jogo o resguardo do território de um povo, no sentido de 
urna nac;ao. Procuravam tratar a questao como urna disputa pela 
terra comum, sem considerar que essa luta envolvía a salvaguarda 
de fronteiras étnicas/ nacionais. 

A repercussao que a mobilizac;ao dos Guajajara vinha obtendo 
desencadeou cobranc;as do Banco Mundial, para resoluc;ao do con-
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flito. Em 26 de setembro de 1990, o Sr. Phyllis Pomerantz, 26 do Ban
co Mundial, cobrou do governo do Maranhao o acompanhamento 
devido aos planos de ac:;ao referentes aos índios e posseiros retira
dos de terras indígenas (Projeto Nordeste). 

O govemo estadual foi, dessa maneira, forc:;ado a investir na re
solu<;ao do conflito, mas n1anteve a postura de nao-envolvimento 
com outras questoes de terra entre índios e brancos, 27 mantendo, 
apenas, sua política de instala<;ao de projetos de apoio. Além dos 
projetos que já vinham sendo implementados, outros foram elabo
rados. Um deles, de 1995, argumentava: 

11 
[ ••• ] as condic:;oes de vida do índio maranhense, conquanto 

tenham razoável grau de acultura<;ao, sao bastante precárias, atin
gindo em alguns casos a fronteira da miséria." 

A questao das terras nao era tratada nesses projetos. Este de 1995, 
por exemplo, objetivava reverter o quadro de miséria, integrando 
os índios ao processo produtivo, dotando as aldeias dos meios ne
cessários a busca da auto-suficiencia. Entre as estratégias para atin
gir tal fim estavam o desenvolvimento de um sistema de tratamen
to e abastecimento de água, a oferta de técnicas agrícolas modernas 
e de sementes selecionadas para aumentar a produtividade e a do
ta<;ao de núcleos agroindustriais, com casas de farinha, usinas de 
beneficiamento de arroz e milho, olarias, etc.28 

Por meio deste projeto, a política do estado do Maranhao para 
os povos indígenas reproduz o modelo do Estado conquistador e 
civilizador, que procura /1 aproximar" os povos indígenas dos de

' 
26 Chefe da Divisa.o de Agricultura do Departamento do Brasil - Regiao 

da América Latina e Caribe (correspondencia enviada a Secretaria de 
Coordena~ao e Planejamento do Maranhao). 

27 Dois outros conflitos interétnicos ocorriam nessa época envolvendo a 
terra Krikatí e a terra Awá-Guajá. Posteriormente o govemo foi obriga
do, também, a mudar a política com rela~ao a terra Krikatí, assumindo 
a resolu~ao do conflito. 

28 Só para a gleba Remanso, local do novo Sao Pedro dos Cacetes, foram 
aprovados 28 projetos, num total de R$943.047,70, englobando melho
ramento rodoviário, campo agrícola, mutirao habitacional, eletrifica
~o rural, aquisi~ao de máquinas agrícolas, etc. 
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mais brasileiros, desconhecendo seus territórios, suas etnicidades 
ou quaisquer confrontos entre índios e brancos que expressem urna 
luta pela terra. 

Os parceiros do governo nessa empreitada eram a Funai e as 
prefeituras municipais e os recursos foram buscados no governo 
federal, no Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural-Papp, 29 

no governo estadual e nos govemos municipais.3º 
A resoluc:;ao do conflito na terra Cana Brava acabou sendo inter

mediada pelo Banco Mundial, que assumiu o financiamento das 
obras de irúra-estrutura para a instalac:;ao do novo povoado, para 
onde iriam os moradores de Sao Pedro dos Cacetes, deixando, no 
entanto, a compra do terreno a cargo do estado do Maranhao. 

0 ESTADO DO MARANHÁO: 

DE CONQUISTADOR A "PROTETOR" 

A interferencia internacional nesse processo de disputa pela ter
ra teve o poder de alterar~ significativamente, a postura do estado 
do Maranhao diante da disputa. Como foi discutido no capítulo 
anterior, o estado do Maranhao mantinha posic:;ao firme de defen
der a permanencia do povoado, a revelia das disposi<;oes legais e 
determinac:;oes do governo federal. Nessa nova etapa da disputa, 
tal posic:;ao se manteve, até ser modificada pelas pressoes ínter-. . naaonais. 

/ 

E interessante perceber que a nova atitude estava :relacionada a 
algumas altera<;oes que foram ocorrendo nas rela<;oes locais, nacio
nais e intemacionais. O que assumiu um efeito decisivo sobre os 
rumos do processo foi a rela<;ao do estado do Maranhao com os 
organismos internacionais de financiamento. O Banco Mundial, por 
exemplo, questionou a ausencia de projetos que beneficiassem as 
popula<;oes indígenas, dentre as propostas apresentadas pelo Ma
ranhao. 

29 Programa financiado pelo Banco Mundial. 
30 Dentro dessa linha de financiamento, no ano de 1995 foram aprovados 

oito projetos de casas de farinha, treze de suinocultura, tres de campo 
agrícola irrigado e tres de recupera<;ao de residencias. 
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" Essa cobran~a gerou a iniciativa do govemo estadual de elaborar 
projetos de apoio as comunidades indígenas. Foi criada até mesmo 
urna Superintendencia para Assuntos Indígenas, subordinada a Se
cretaria de Estado da Solidariedade e Cidadania. A proposta do go
vemo era atuar executando projetos de desenvolvimento agrícola: 

"Nao é interesse do govemo ficar ao nível da resolu~ao de 
conflitos. Isso é cómodo. Também niio interessa insistir na questiio 
das !erras, mas implementar projetos de apoio" (grifo meu). 

A política inicial do estado foi instalar projetos de apoio as co
munidades indígenas, pretendendo com isso satisfazer as cobran
~as do Banco Mundial. No entanto, a repercussao internacional do 
conflito em Barra do Corda levou este banco a exigir a~oes eficazes. 

Os argumentos do govemo estadual para defender a permanen
cia de Sao Pedro dos Cacetes eram diversos. Um deles era relativo 
as grandes propor~oes do povoado. Logo nos primeiros meses de 
1990, em urna reuniao na terra Cana Brava, o chefe de gabinete do 
govemador afirmou ser muito difícil retirar seis mil pessoas31 da 
área indígena. Em 1992 o próprio govemador do Maranhao ainda 
insistía na permanencia do povoado e solicitou ao ministro da Jus
ti~a nova demarca~ao da terra indígena, desconsiderando que a 
demarca~ao de 1979 já havia sido homologada. 

Diante dessa atitude desinteressada do govemo do estado de 
resolver o problema, os Guajajara insistiam nas cobran~as e demons
travam impaciencia. Em urna reuniao, na presen~a de representan
tes da Funai, do poder judiciário e do govemo estadual, um dos 
caciques Guajajara falou: / 

"Use a moral de voces, o valor de voces, a competencia de 
voces pra resolver o problema que voces mesmo criaram. Ou 
voces num tem nada disso ?" 

Diante do silencio das autoridades indagou: 

31 Nenhuma estatística consultada apontou urna popula<;ao de tal ordem. 

2 3 2 1 Confronto de territórios 

"Que país é esse? Onde está a leí que autoriza a se tomar o 
que é dos outros? Que paciencia voces querem de nós? A pacien
cia está esgotada." 

Diante das autoridades os Guajajara exigiam urna resposta para 
questoes que nao conseguiam entender e que permaneciam sem 
resposta. Eles esperavam que os órgaos executivos fizessem "justi
~a". Nessa luta, os Guajajara deixaram transparecer as diferentes 
formas pelas quais percebiam a "justi~a". Urna delas era a justi~a a 
ser feita pelo poder executivo. A outra, que tarnbérn vinha de fora, 
era feíta pelo poder judiciário, poder este que era concebido como a 
própria "justi~a". A terceira forma era a "justi~a" a ser feíta por eles 
próprios, que eles denominavarn "agir da nossa rnaneira". Em qual
quer urna dessas formas, fazer justi~a implicava reconhecer os di
reitos, fossem legais, fossern legítimos, fossem imemoriais. 

Nesta reuniao foi formada urna comissao, 32 que num prazo de 
trinta días deveria apresentar urna proposta de desalojamento dos 
moradores do povoado. A dinamica da constante cria~ao de comis
soes e grupos de trabalho evidenciava-se como urna estratégia do 
nao-fazer. As a~oes, por rnais simples que pudessem parecer, po
diam ser transformadas em entrave burocrático. Ou entao, cons
truía-se urna polémica em tomo de pequenos detalhes, sempre des
focando o objetivo fundamental dos trabalhos. Exemplo disso foi a 
constitui~ao desta comissao. A portaría que a criou definiu-a corno 
um ''Grupo Técnico que faria o cadastramento dos moradores do 
povoado e apresentaria alternativas para a retirada do mesmo". 
No entanto, a ata da instala~ao definiu-a como sendo urna "Comis
sao criada para a presentar proposta de solu~ao para o caso Sao Pe
dro dos Cacetes". Essa altera~ao quanto a sua finalidade deu espa
\O para questionamentos que se opunharn até mesmo aos próprios 
objetivos do grupo de trabalho, isto é, a retirada imediata dos pos
seiros. O representante do !terma, por exemplo, passou a questio
nar a retirada dos posseiros, a brindo novamente urna discussao que 

32 Comissao criada pela Portaría n.0 598/91, assinada em 7 /6/1991 pelo 
presidente da Funai e instalada em 16 de junho deste ano. 
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já havia sido superada. Mais urna vez vieram a cena as propostas 
de permuta de terras e os argumentos de que a retirada do povoa
do deixaria os Guajajara sem local para comercializar seus produ
tos e fazer suas compras. 

A mudan<;a na designa<;ao do grupo de trabalho para "comissao 
para propor alternativas de solu<;ao para o caso" ocupou espa<;o 
em algurnas reunioes do grupo, mas foi recusada pelos represen
tantes da Funai. A dinamica de trabalho desse grupo foi marcada 
pela disputa entre os órgaos nela envolvidos. Desde a primeira reu
niao estabeleceram-se posi<;oes distintas entre os diferentes órgaos 
que, de certa forma, reproduziam a lógica ambígua do Estado bra
sileiro perante os povos indígenas. De um lado, assumiam posi<;ao 
em favor dos posseiros o Incra, o !terma e o Ibama. De outro lado, a 
Funai defendia os interesses dos Guajajara. 

Urna das prirneiras polémicas foi relacionada a cornposi<;ao do 
grupo de trabalho, que previa a participa<;ao de representa<;ao Gua
jajara e excluía a representa<;ao dos posseiros. A Funai concordou 
coma presen<;a dos posseiros, mas recusou a participa<;ao da pre
feitura de Grajaú e dos vereadores de Sao Pedro dos Cacetes. A 
alega<;ao para a recusa foi a de que os políticos estavarn interessa
dos "apenas ern fazer política e nao resolver a questao". Por outro 
lado, alegou que qualquer altera<;ao da composi<;ao do grupo de 
trabalho demandaria novas consu1tas e rnudan<;as na portaria, o 
que levaria urn bom tempo. O Ibama e o !terma aliaram-se a prefei
tura de Grajaú na acusa<;ao de que havia ocorrido manipula<;ao da 
Funai, para que a prefeitura ficasse fora. Ficou estabelecido, entao, 
que a prefeitura de Grajaú, mesmo nao fazendo parte do grupo de 
trabalho, poderla apresentar urna proposta para' a solu<;ao do con
flito. 

A prefeitura de Grajaú associava-se aos órgaos que recusavam o 
remanejarnento do povoado e, a cada reuniao do grupo de trabalho, 
apresentava novos dados que refor<;avam a idéia de permanencia do 
povoado. Os elementos que foram fomecidos apontavam para o fato 
de a terra indígena nao ter sido homologada e de a área de Sao Pedro 
dos Cacetes estar devastada e, portanto, nao interessar aos Guajaja
ra. Por outro lado, punha a disposi<;ao da comissao terras de sua pro
priedade para fazer a permuta com os Guajajara. 
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Ao longo dos trinta días previstos para a elabora<;ao da propos
ta, o grupo de trabalho realizou sete reunioes, tres das quais na 
regiao do conflito, com o objetivo de ouvir os Guajajara, os possei
ros e as pessoas de Grajaú. As reunioes realizadas cornos atores do 
processo foran1 marcadas pela disputa, entre Guajajara e posseiros, 
pelo poder de impor a versa.o legítima para os acontecimentos. 
Ambos reivindicavam para si a posi<;ao de moradores mais antigos 
da regiao. 

Na reuniao comos posseiros33 a posi<;ao defendida foi a manu
ten<;ao de Sao Pedro dos Cacetes, o povoado. Os argumentos levan
tados baseavam-se na antiguidade do povoado, no fato de nunca 
haver existido nenhuma aldeia nesse local e a rela<;ao de seus mo
radores comos Guajajara sempre ser amigável. Forarn reafirmados 
os limites do povoado como os de urna área que se encontrava fora 
dos marcos da terra indígena. 

No encontro realizado com os Guajajara34 as inforrna<;oes obti
das confrontavarn-se comas fomecidas pelos posseiros. Um Guaja
jara de oitenta anos afirmou que quando era crian<;a Sao Pedro dos 
Cacetes só possuía um morador, que era conhecido corno Capitu. 
Com isso, quería evidenciar que o povoado nao era tao antigo quanto 
afirmavam os posseiros. Por outro lado, insistiram que o povoado 
se encontrava na terra Cana Brava e afirmaram a impossibilidade 
de convivencia corn os posseiros. A posi<;ao defendida era a retira
da <lestes, pois a popula<;ao Guajajara estava crescendo e logo a 
terra ficaria escassa: 

"Levem o pessoal de sao Pedro para outro lugar. Os brancos 
fizeram as leis e nao estao cumprindo. Sabe, se ternos urna pulga 
no pé e nao retiramos ela nao vai ficar sozinha, irá crescer, se 
multiplicar e poderá tomar doente o pé." 

33 Realizada no povoado Sabonete, no dia 18/5/1991, contou a participa
c;ao de 23 moradores de Sao Pedro dos Cacetes, corn idades que varia
vam de quarenta a oitenta anos. 

34 Realizado no povoado Sabonete no dia 19/5/1991 e contou coro a par
ticipac;ao de 22 Guajajara. 
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Por outro lado, os posseiros assim argumentavam: 

"Lembro que o Brasil é tao grande e que tem tanta terra e que 
a comissao nao poderia matar um, no caso o S. Pedro, para que 
outro viva que podem conviver os dois juntos para sempre. Nao 
compensa urna briga violenta entre índios e nao-índios. Pec;o que 
procuremos resolver o problema de forma pacífica." 

O grupo de trabalho estava <liante de um impasse, decorrente 
da divergencia radical na posic;ao de seus componentes e dos ato
res da disputa. Apenas a Funai defendia a retirada do povoado, ao 
passo que o Ibama, o !terma e o lncra insistiam na busca de urna 
soluc;ao que nao implicasse o remanejamento. Assim, a coordena
c;ao do grupo de trabalho,35 após vencido o prazo estipulado para a 
apresentac;ao do relatório e considerando o aumento da tensa.o na 
regiao, decidiu que fosse elaborado um parecer, mesmo que nao 
representasse consenso. 

O referido parecer foi elaborado combase nos relatórios apre-
sentados pelos órgaos participantes. O do lbama36 diagnosticou a 
terra Cana Brava como urna área com ocorrencia de madeiras de 
alto valor económico, que nao apresentava índices de alta destrui
c;ao, possuindo condic;oes de auto-regenera<;ao. O principal proble
ma apontado neste relatório foi o risco de a transferencia causar 
um trauma de ordem sentimental e religiosa, por ser o povoado o 
"berc;o do nascimento e morte de várias gerac;oes, com tendencias 
de ampliac;ao e estrutura<;ao de seus costumes". Admitiu a invasao 
da terra indígena pelo povoado e reconheceu o temor das lideran
<;as indígenas, com rela<;ao a expansao demogr~ica do povoado. 
A pesar de reconhecer a impossibilidade de entendimento entre ín
dios e posseiros, discordou da transferencia, sugerindo nova de
marca<;ao da terra indígena e a substituic;ao da terra ocupada pelo 
povoado por outra equivalente. 

O relatório do !terma partiu de pressupostos diferentes. Em pri
meiro lugar, nao considerou que o povoado tivesse invadido a terra 

35 A coordena~ao estava a cargo da Funai. 
36 Relatório apresentado em 12/7 /1991. 
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indígena, pois este era anterior a primeira demarca<;ao da terra in
dígena. Apontou a invasao da terra indígena, em milhares de hec
tares, pelo projeto de colonizac;ao do Incra. Quanto a dificuldade 
de relacionamento entre índios e posseiros, admitiu ser urna reali
dade que se aplicava somente com relac;ao aos Guajajara das al
deias mais distantes do povoado, mas reconheceu ser impossível 
urna negocia<;ao entre os atores da disputa. 

Este relatório, cujas sugestües foram endossadas pelo relatório 
do Incra, propós que fosse feíta a desapropriac;ao de duas áreas pró
ximas aterra Cana Brava, urna com 20.000 hectares, para compor
tar a expansao populacional dos Guajajara e outra, com 5.000 ou 
10.000 hectares, para contera expansao do povoado, onde seria ins
talado um núcleo urbano. Num prazo de cinco anos a Funai, o esta
do e o município monitorariam as duas áreas e verificariam a pos
sibilidade de permanencia ou retirada do povoado. Nesse período 
a tensao social e as posi<;oes radicais seriam amenizadas e o conflito 
seria mais facilmente resolvido. 

O relatório da Funai-SL traz urna abordagem baseada nos aspec
tos legais da questao. O argumento levantado é que os posseiros 
sempre reconheceram aterra do povoado como indígena e se insta
laram na esperanc;a de permanecer no local, pois, no intervalo de 
78 anos, desde a primeira demarcac;ao da terra indígena, nunca havia 
sido feita nenhuma contestac;ao. Reforc;a esse argumento afirman
do que, desde um passado longínquo, a área de Sao Pedro sempre 
foi área de perambula<;ao indígena, tradicionalmente ocupada. Con
cl ui defendendo a .transferencia imediata do povoado. 

A Funai 4.ª SUER-PA, apresentou o parecer final, discutindo as 
proposi<;ües dos demais relatórios e encaminhando as sugestoes do 
grupo de trabalho. Quanto aos impactos ecológicos sobre a área 
indígena, alerta para o crescimento do povoado em dire<;ao ao in
terior da reserva, pois os proprietários vizinhos reagem de forma 
belicosa ao avanc;o dos posseiros. O parecer discorda da proposta 
elaborada pelo Iterma/Incra por considerar que apenas adía a re
soluc;ao do problema e fere as leis que impedem a delimitac;ao de 
um povoado dentro de terra indígena. Discorda também da pro
posta feita pelo lbama, alegando que, se todas as vezes que se insta
lar um povoado ou posseiros na área indígena a Funai redemarcar 
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a área indígena, de forma que isole os ocupantes brancas, quase 
nada restará de terra indígena e dos povos que nela vivem. 

A sugestao final é, portanto, a remo<;ao do povoado de Sao Pe
dro dos Cacetes, como menor índice de traumas possível e o apoio 
dos vários órgaos envolvidos, supervisionados pela Procuradoria
Geral da República, para evitar problemas como os acorridos na 
execu<;ao do Convenio 080 / 79. 

Como o governo do estado havia aludido a disponibilidade de 
20.000 hectares de terras para <loar aos Guajajara, em troca da área 
de Sao Pedro, foi sugerido, também, que essa doa<;ao fosse feita 
como compensa<;ao pela devasta<;ao decorrente da existencia do 
povoado e pela perda sofrida quando da instala<;ao do Projeto do 
Incra. Por fim, foi solicitada a homologa<;ao da área indígena, ob
servando a inclusa.o das coordenadas geográficas referentes a urna 
área reconhecida pelo Incra, como de posse imemorial dos Guaja
jara.37 

Em suas conclusoes acrescenta: 

"A presen<;a do Sao Pedro na área indígena Cana Brava nao se 
constituí, no nosso entender em causa mas sim, conseqüencia. 
Conseqüencia da inexistencia no país de urn processo serio e jus
to de Reforma Agrária, que se volte efetivamente para garantir 
ao pequeno produtor rural direito a terra e meios para sua per
manencia nela. Conseqüencia da fragilidade política e económi
ca do órgao tutor das comunidades indígenas, nao permitindo 
assim que ele, órgao tutor, cumpra o que preceitua a Constitui
<;ao brasileira, o Estatuto do Índio e a própria Lei que o criou. 
Retirar S. Pedro da área indígena apesar de pa'recer para tantos 
urna medida inconseqüente e radical é a oportunidade de garan
tir aos moradores de S. Pedro um futuro digno e aos índios da 
Cana Brava, o direito a também terem urna perspectiva de futu
ro, no que restou das terras por eles ocupadas" .38 

37 Pontos: P-70 (N-9.372.489,450 /E-469.033,630); N-00 (N-9.380.504.668/ 
E 452.620,177), que correspondem a área da aldeia Cachoeira. 

38 Relatório apresentado em 15/7 /1991, de autoría de Regina Célia Fon
seca Silva, chefe da Divisao Fundiária da 4.ª Suer, Funai-PA. 
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Os elementos contidos nos diferentes relatórios expressam os con
tornos do paradoxo que tem sido a rela<;ao do Estado brasileiro com 
os povos indígenas. Essa situa<;ao de disputa pela terra foi se confi
gurando em um momento no qual o Brasil já possuía dispositivos 
constitucionais que garantiam o respeito a posse da terra pelos ín
dios.39 A despeito das leis, o Estado foi permitindo as invasoes e os 
esbulhos, deixando que sua fei<;ao conquistadora anulasse seu pa
pel de protetor. As propostas apresentadas pelo Incra/Iterma e Iba
ma revelam desconhecimento total da legisla<;ao indigenista ou o 
propósito de desrespeitar essas leis. É o confronto entre as leis e sua 
execu<;ao, e entre as diferentes representa<;5es que sao feítas dos 
povos indígenas. 

Os posseiros definiram a atua<;ao desse grupo de trabalho como 
urna farsa e comunicaram sua retirada do grupo. A dinamica dos 
trabalhos, de fato, sugeriu um jogo de faz-de-conta. A Funai, coor
denadora do grupo de trabalho, iniciou os trabalhos com urna posi
<;ao firmada e, a revelia das discuss5es que foram desenvolvidas 
procurou impor sua posi<;ao. OF demais órgaos participantes do 
grupo de trabalho deveriam acatar a decisao da Funai. Se já havia 
urna posi<;ao assumida pelo governo federal, pautada no texto cons
titucional, que apontava para a retirada do povoado, por que entao 
criar um grupo para discutir alternativas para o conflito? 

Nesta fase da disputa, o município de Grajaú passou a assumir o 
papel de ator do processo, por considerar que Sao Pedro dos Cace
tes localizava-se dentro dos seus limites. Fez uso de todos os recur
sos possíveis para· provar que Sao Pedro dos Cacetes nao era terra 
indígena. 

A instabilidade política vivida pelo país, <liante do processo de 
impeachementdo Presidente Collo~ contribuí para retardar mais ain
da o ritmo de atua<;ao dos órgaos públicos. Urna nova comissao 
que havia sido constituída, pelo ministro da Justi<;a, para proceder 

39 Tomo como referencia para o início da disputa pela terra o período do 
retorno da missao capuchinha em 1960. Os conflitos anteriores, apesar 
de implicarem a defesa do território, expressavam muito mais um con
fronto de alteridade. Após os anos 60 é que a questao da terra surge 
como centro principal da disputa. 
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a retirada do povoado teve seus trabalhos suspensos em func;ao da 
indefinic;ao política e também da proximidade das eleic;oes munici
pa1s. 

Após as eleic;oes, foi criado um grupo de trabalho pelo Ministé
rio da Justic;a, para implementar, no prazo de cinqüenta días, um 
conjunto de medidas que comporiam o plano efetivo de retirada 
dos habitantes do povoado Sao Pedro dos Cacetes.4-0 

CAMINHOS PARALELOS: A INTERPOSl~AO DA VIA JUDICIAL 

O Ministério Público Federal ocupou lugar de destaque nessa 
fase do processo. Foi bastante solicitado pelos Guajajara e deixou 
sempre claro que seria inviável qualquer soluc;ao que implicasse 
permuta de área, por serem as terras indígenas inalienáveis. Procu
rou defender urna estratégia de soluc;ao negociada, mas nao obteve 
sucesso. 

Diante disso, em junho de 1992, por intermédio de seu procura
dor no Maranhao, ajuizou urna ac;ao civil pública contra a Uniao e o 
estado do Maranhao, cujo objeto era "o adimplemento da obriga
c;ao de fazer, que havia sido assumida pelo Estado do Maranhao, 
através do Convenio 080/79". A Uniao foi considerada responsá
vel também pelo dever de demarcar, proteger e fazer respeitar as 
terras indígenas que sao bens seus. A existencia dessa ac;ao alterou 
o ritmo das ac;oes dos órgaos públicos, já que havia um prazo, esti
pulado judicialmente, a ser cumprido. 

Enquanto eram encaminhadas as estratégias judiciais o processo 
tinha curso nos confrontos entre Guajajara e posseiros, que procu
ravam agir segundo suas regras. A cada confrbnto mais grave, a 
Funai e o govemo do estado criavam urna nova comissao para ne
gociar comos participantes da contenda. 

O governo do estado, a quem cabía a tarefa de remanejamento 
do povoado, apesar de nao endossar a decisao de transferi-lo, en
saiava tímidos passos nessa direc;ao. Duas novas variáveis concor-

40 Grupo de trabalho criado pela Portarla 539, de 12/11/1992, do Minis
tério da Justi~a. A Portaria 557 <leste mesmo ministério ampliou este 
grupo de trabalho, em 19/11/1992. 
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reram para que o estado comec;asse a executar o que há muito lhe 
competia: a ac;ao civil pública, na qual ele era réu e as pressoes fei
tas pelo Banco Mundial que condicionaram a liberac;ao dos recur
sos para o Papp a soluc;ao dos conflitos interétnicos. Por outro lado, 
a concessao da medida liminar, solicitada pela ac;ao civil pública, 
ocorreu em janeiro de 1993 e estipulou o prazo de seis meses para a 
desintrusao da terra indígena. Havia, portanto, urn prazo legal a 
ser curnprido. 

Além das variáveis apontadas, duas outras podem ser citadas 
como tendo influenciado também o ritmo dos trabalhos. A Consti
tuic;ao brasileiTa de 1988 havia estipulado o ano de 1993 como o 
prazo final para que todas as áreas indígenas fossem demarcadas. 
Por outro lado, o ano de 1993 comec;ou sobos auspícios de urna 
simbología especial: foi instituído pela Organizac;ao das Nac;oes 
Unidas - ONU como o Ano Internacional dos Povos Indígenas. 
Isso significava que, especialmente neste ano, as atenc;oes do mun
do todo estariam voltadas para esses povos. 

Urna das primeiras atitudes do governo estadual, visando tor
nar ágeis suas ac;oes, foi a contratac;ao de urna assessoria para as
suntos indígenas, na pessoa de urn coronel do exército.41 Apesar de 
o estado do Maranhao nao participar do grupo de trabalho criado 
pelo Ministério da Justic;a, esse assessor acompanhava o desenrolar 
dos trabalhos. Os membros do grupo de trabalho decidiram fazer 
um plebiscito em Sao Pedro dos Cacetes para sondar as áreas que 
interessavam aos moradores para reassentamento. Essa atitude nao 
recebeu apoio do.assessor, que temeu obtivessem um resultado de 
difícil operacionalizac;ao. De fato, as opc;oes sugeridas pelas lide
ran~as da comunidade e que deveriam ser avalladas pelo plebisci
to, incluíam áreas pertencentes a particulares, com benfeitorias, cuja 
desapropriac;ao implicaría altos custos para o poder público. Por 
outro lado, deinandaria mais tempo e havia a apreensao relativa ao 
prazo conferido na ac;ao civil pública, para desocupac;ao da reserva 
Cana Brava. 

41 Este coronel é filho de um ex-funcionário do Ministério da Agricultu
ra e nasceu na terra indígena Canela, no município de Femando Fal
cao, MA. 
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A segunda providencia tomada pelo grupo de trabalho foi, de 
certa forma, urna "volta ao comec;o" . Foi solicitado ao presidente 
do !terma o rol de áreas públicas estaduais existentes na regiao de 
Grajaú, aptas ao reassentamento dos moradores de Sao Pedro dos 
Cacetes. A informac;ao dada pelo !terma já era conhecida: nao havia 
terras disponíveis para o remanejamento. 

O relatório desse grupo de trabalho só foi apresentado um ano 
após sua criac;ao, extrapolando totalmente a previsao de cinqüenta 
días. 42 O atraso foi justificado em func;ao da complexidade dos tra
balhos que precisaram ser realizados em Sao Pedro dos Cacetes, 
que também demandaram a constituic;ao de outro grupo de traba
lho, pelo presidente da Funai.43 

O relatório apontou a necessidade de transferir 511 posseiros, 
comas respectivas familias, e sugeriu duas áreas para posterior 
avaliac;ao do governo do estado: a gleba Remanso e a gleba Pau 
Ferrado/ Campos Novos. Indicou também a necessidade da cons
truc;ao de urna nova vía de acesso a alguns povoados, tendo em 
vista que a remoc;ao de Sao Pedro dos Cacetes desativaria o acesso 
que passava através da área indígena. Alertou para a necessidade 
de o reassentamento ser feíto combase em um projeto de coloniza
c;ao tecnicamente elaborado. 

Segundo esse relatório, o número de pessoas identificadas como 
nao detentores de glebas rurais nao refletia o número real dos que 
eram efetivamente agricultores, pois numerosos deles realizavam 
suas atividades produtivas em áreas de posse de outrem. Por outro 
lado, dezesseis posseiros seriam excluídos da indenizac;ao, por te
rem sido indenizados quando da remoc;ao do povoado Alto Alegre 

• 
e catorze eram possuidores de lotes fora da área indígena. A exclu-
sa.o das dezesseis familias da relac;ao das indenizac;oes gerou pro
testo dos moradores. Um dos vereadores do povoado argumentou 

42 Esse relatório foi anexado ao processo da ac;ao civil pública. 
43 Esse novo grupo de trabalho era formado por quatro técnicos agrícolas 

da Funai; dois técnicos agrícolas, um assistente de administrac;ao e um 
topógrafo do Incra; um técnico agrícola e um agrimensor do !terma; 
trés técnicos em pesquisa e um supervisor estadual do IBGE. Este gru
po de trabalho ficou encarregado do levantamento e coleta de dados 
para identificac;ao do povoado. 
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que aquela área nao era terra indígena e disse basear-se no discurso 
de um presidente da Funai. Portanto, as familias nao poderiam ser 
"injusti<;adas", por terem agido de boa fé (correspondencia de 4/ 
8/1993). 

Alguns posseiros, detentores de área construída superior a 70 
m 2

, optaram por abrir mao do lote no novo assentamento, e receber 
a indenizac;ao em dinheiro. Estes chegavam a 226 familias, ficando, 
portanto, para serem reassentadas apenas outras 285,44 pois o po
voado possuía, na ocasiao, 511 imóveis residenciais. Havia tambérn 
quinze imóveis nao residenciais que eram prédios públicos, tais 
como escolas, :igrejas, mercado etc. A estratégia definida para o re
assentamento previa que todos os moradores saíssem juntos do 
povoado, tanto os que receberiam a indenizac;ao em dinheiro, quanto 
os que receberiam lotes no novo local. 

Paralelamente a ac;ao do grupo de trabalho, o govemo estadual 
dava continuidade a outras ac;oes que tinham por fim encontrar 
urna soluc;ao para o conflito. Solicitou de sua assessoria um levan
tamento de propriedades adequadas para o remanejamento da po
pulac;ao de Sao Pedro dos Cacetes. Foram apontados cinco que aten
diam aos objetivos: Fazenda Sibéria, Fazenda Pau Ferrado, Fazen
da Campos Novos, Fazenda Remanso e Fazenda Vargem Bonita. 
Dentre elas, o assessor destacou a Fazenda Remanso como a de 
melhores condic;oes pela qualidade da terra, pela abundancia da 
água, pelo fácil acesso a BR-226 e por ter eletricidade e por possuir 
mais ou menos 8.000 hectares. Como segunda opc;ao, sugeriu as 
fazendas Pau Ferrado e Campos Novos, que sao contíguas, com
preendendo cerca de 7.000 hectares . 

A mudanc;a no govemo do estado coma saída do titular para 
disputar urna vaga no Senado Federal, reacendeu as esperanc;as dos 
posseiros de conseguir urna nova negociac;ao. A posse do vice-go
vernador provocou nos posseiros a sensac;ao de "volta ao comec;o". 
As decisoes tomadas no govemo anterior forarn "esquecidas" e eles 
passararn a reivindicar um reexame da questao. 

44 O estudo preliminar para o reassentamento orc;ou seus custos em 
US$12,496,499.85. 
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Nesse sentido, encarninharam um documento ao vice-govema
dor no qual pleiteavam, mais urna vez, a redemarcac;ao administra
tiva da reserva Cana Brava, tendo em vista fazer justic;a: 

"Urna soluc;ao justa, somente se dará através de urna rede
marcac;ao, com justic;a para as duas partes, e com rigor técnico, 
combase na Lei de concessao, den.º 1.079 de 25 de abril de 1923, 
cuja Lei deu origem a reserva indígena Cana Brava, e no artigo 
2. º desta Lei, determina a demarcac;ao da área no município de 
Barra do Corda, certamente Sao Pedro dos Cacetes fica fora por
que está no município de Grajaú." 

O referido documento denunciou ainda que a demarcac;ao, tal 
como fora realizada, envolvendo o povoado, "teve caráter pessoal 
e interesses escusos", gerando sofrimento a centenas de familias 
maranhenses. Afirmou que a demarcac;ao foi "puro esbulho e abu
so de poder". Alegou, por fim, que a permanencia do povoado nao 
tiraría índio "de onde quer que seja" porque os índios da reserva 
Cana Brava nao ocupavam nem dez por cento de sua reserva. Na 
oportunidade, foi reafirmado que a remoc;ao do povoado seria urna 
saída imprudente, pois acarretaría grandes indenizac;6es e preju
dicaria os lac;os sentimentais e culturais dos moradores com o po
voado.45 

A despeito dos constantes pareceres jurídicos que afirmavam a 
inconstitucionalidade de urna alterac;ao nos marcos da terra indí
gena, esta vinha sendo a proposta do govemo estadual, que foi al
terada pelo discurso do novo governador, ao explicitar sua preocu
pac;ao em nao causar prejuízo as populac;oes indígenas. 

Em 1994, ocorreram novas alterac;oes na arena política. Assumiu 
o govemo do Maranhao urna mulher, cientista social e filha de um 
ex-presidente da República, político de prestígio nacional. Urna das 
primeiras ac;oes do novo governo foi oficializar a Assessoria Para 
Assuntos Indígenas, nomeando como assessor o coronel que já vi-

4.5 Esta reivindica<;ao nao foi considerada pelo vice govemador. Este soli
citou ao ministro da Justi<;a os meios para efetivar o reassentamento do 
povoado. 
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nha exercendo esta func;ao. Posteriormente, essa assessoria trans
f ormou-se em Superintendencia para Assuntos Indígenas. 

Dando continuidade aos trabalhos relativos a retirada do po
voado, o estado adquiriu a gleba Remanso, para o assentamento. 
A nova postura do estado do Maranhao está expressa na fala do 
seu assessor para assuntos indígenas: 

"Os índios diziam, com justa raza o que a reserva era deles e 
jurídicamente desde 1922 essa reserva é dos Guajajara. Quanto a 
isso nao há o que questionar. Entretanto existem pessoas que es
tao nesse local há quase um século. Mas entre estar lá e o direito 
jurídico sobre aquilo cabía a Justic;a decidir. Definida a questao, 
dado o direito aos índios, a coisa agora se resume a transferir a 
populac;ao de lá. A transferencia nao poderia ser de forma arbi
trária e entao fizemos um trabalho de conscientizac;ao e de ofer
ta de melhores condic;oes de vida. E hoje ternos consenso" (O 
Estado do Maranhiio, 1O/9/1994). 

A essas alturas do processo, as autoridades da Funai e do estado 
do Maranhao acreditavam que os moradores de Sao Pedro dos Ca
cetes haviam concordado como remanejamento do povoado, reco
nhecendo ser esta a única soluc;ao possível. No entanto, a aceitac;ao 
da transferencia nao era consenso no povoado. De fato, parte da 
comunidade, que nao possuía terras, já aceitava a transferencia. A 
"elite económica" do povoado ainda insistía na sua permanencia. 

O jogo das competencias também foi evidenciado nos trabalhos 
da última comissao criada para executar a indenizac;ao dos mora
dores do povoado,46 só que, nesse momento, disputava-se o poder 
de ac;ao. O assessor do govemo estadual levantou algumas ques
toes relativas a operacionalizac;ao das indenizac;oes admitindo ser 
necessário fazer gestoes ao Ministério da J ustic;a para que fossem 
mais bem definidas as atribuic;oes dos órgaos envolvidos na comis-

46 Esta comissao era composta por tres técnicos da Funai de Brasília, pelo 
administrador da Funai em Barra do Corda, pelo procurador da Funai 
em Sao Luís e pelo assessor para assuntos indígenas do govemo do 
estado. 
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" sao criada para tal fim. Havia discordancia entre seus membros sobre 
a forma como a indeniza<;ao deveria ser procedida. Para o govemo 
do estado e o Iterma, as indeniza<;5es só deveriam ser pagas quan
do a infra-estrutura do novo povoado estivesse concluída. Havia a 
decisao anterior de f azer a transferencia de todos os posseiros em 
conjunto. Questionavam, portanto, a precipita<;ao da Funai em pa
gar as indeniza<;5es pois havia o risco de os moradores ficarem sem 
condi<;oes de fazer ro<;a naquele ano. Ao receber a indeniza<;ao eles 
deixariam o povoado, sem ter ainda para onde ir. 

A Funai nao respeitou o acordo de aguardar a infra-estrutura do 
novo povoado para iniciar as indeniza<;5es. Por outro lado, o pro
cesso de indeniza<;5es ocorreu de forma violenta. A medida que 
urna família era indenizada, a Polícia Federal destruía sua casa. Os 
moradores queixavam-se que seus animais domésticos estavam 
sendo mortos e suas ro<;as saqueadas. O presidente do Iterma criti
cou esta a<;ao da Funai: 

"Entao tem tres casas caídas e urna lá em pé, no meio. Estao 
todas destruídas. Parece que caiu urna bomba lá. Quer dizer, tudo 
é longe da outra terra. Entao tudo isso poderia ter ficado lá em
pilhado, separado, as telhas, as madeiras, janelas, porta.o, essas 
coisas, para servir para o outro lote. Isso praticamente está per
dido" (entrevista, 19/5/1995). 

As mudan<;as na postura do govemo estadual podem ser perce
bidas, também, na a<;ao do Iterma. Este órgao, logo no início do ano 
de 1995, come<;ou a participar mais ativamente do processo e assu-

1 
miu a execu<;ao do remanejamento do povoado, procurando faze-
lo de forma organizada, para evitar maiores prejuízos aos possei
ros. Segundo seu presidente, o objetivo era oferecer-lhes, no novo 
povoado, melhores condi<;oes do que as de que dispunham antes. 
Ele responsabilizou o govemo federal pela demora no reassenta
mento, urna vez que deixou para o govemo estadual responsabili
dades que eram suas. Acusou ainda a Funai de intransigencia por 
recusar qualquer proposta de permuta de área (O Estado do Mara
nhño, 29 /1/1995). 

Este presidente questionou o fato de o Iterma só ter sido convi-
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dado a participar do processo quando as decis5es já haviam sido 
tomadas, cabendo-lhe apenas efetuar o reassentamento.47 Os ques
tionamentos do presidente do Iterma dirigem-se, dessa forma, para 
a competencia de cada órgao no processo, explicitando o jogo das 
competencias. O !terma refez o cadastramento dos moradores de 
Sao Pedro, por nao confiar no que havia sido feito pela Funai, urna 
vez que a considerava parte diretamente interessada na questao. 

A crítica feita a Funai traz em si a contrapartida de que o Iterma 
teria a competencia para efetuar este cadastramento, por ter postu
ra neutra. Ao considerar a Funai suspeita em virtude de sua rela<;ao 
co:°' os índios, o !terma ignora sua parcialidade em favor dos pos
serros. 

As tomadas de posi<;ao do presidente do Iterma48 revelam a au
sencia de sensibilidade antropológica para perceber que nao se tra
tava de urna situa<;ao comum de !uta pela terra. Ao falar da intran
sigencia da Funai com rela<;ao a permuta de terras, nao se dava 
conta de que a Funai insistía em resguardar o território de um povo 
e nao sirnplesmente urna área. Demonstra também desconhecer a 
legisla<;ao sobre terra indígena que a define como inalienável. Essa 
postura caracterizou também as a<;5es das demais autoridades que 
estiveram envolvidas no processo. 

Dos CACETES AO REMANSO: o NOVO TERRITÓRIO 

Remanso, significa "cessa<;ao de movimento, parada, pausa, re
pouso, paz, sossego, tranqüilidade, quieta<;ao" .49 Este é o nome do 
novo território destinado aos moradores de sao Pedro dos Cacetes. 

A etapa final do processo, ou seja, o remanejamento dos possei
ros para o Remanso também foi marcada pela disputa entre os ór-

47 Essa tem sido urna prática em processos desse tipo e segundo a legisla
<;ao cabe ao órgao fundiário, federal ou estadual, efetuar o reassenta
mento. Cf. Oliveira Filho, 1998:101. 

48 Este presidente do Herma é engenheiro agrónomo, militante do Parti
do Comunista do Brasil (PC do B), com reputa<;ao de atuar em defesa 
dos oprimidos. 

49 Novo .Dicio'!drio da L~ngua P~rtuguesa, de Aurélio Bu arque de Holanda 
Ferrerra. Rio de Janerro: Editora Nova Fronteira, 1975. 
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gaos públicos. Durante o ano de 1995 o Iterma e a Superintenden
cia para Assuntos Indígenas do governo do estado elaboraram, 
paralelamente, projetos para efetuar a transferencia dos moradores 
de Sao Pedro dos Cacetes. 

O Projeto Conceitual do Iterma, para a gleba Remanso, foi elabo
rado a partir de seis reuniües comos moradores do povoado, duas 
de mobiliza<;ao e quatro para elabora<;ao do projeto. Segundo esse 
projeto, teriam acesso ao lote urbano no Remanso 457 famílias, in
cluindo os filhos recém-casados. Seriam excluídas 23 famílias que 
nao haviam produzido nos últimos anos e 86 proprietários residen
tes em Grajaú e outras localidades. Com rela<;ao ao lote rural foram 
excluídas 111 familias. Foram excluídos os que já eram proprietá
rios de outros lotes rurais ou entao eram comerciantes. Também 
nao tiveram acesso aos lotes rurais os políticos, os funcionários pú
blicos e as famílias que nao haviam produzido nos últimos anos. 

Paralelamente a iniciativa do !terma, a Superintendencia do 
Governo do Estado para Assuntos Indígenas elaborou, em mar<;o 
de 1995, umProjeto de Assentamento para a Gleba Remanso, deno
minada Nova Sao Pedro dos Cacetes. A execu<;ao do projeto foi pre
vista para tres anos, por um conselho constituído por um técnico 
do !terma, outro da Emater, um representante da prefeitura de Gra
jaú e cinco representantes da comunidade. 

Este projeto assentaria 295 familias, em lotes familiares de quin
ze hectares, sendo realizados os servi<;os necessários a implementa
<;ao das atividades produtivas, ao longo do primeiro semestre de 
1995. Até o final de 1997, todos os segmentos deveriam estar imple
mentados e consolidados. 

Cabe ressaltar aquí a superposi<;ao das a<;6es1do governo do es
tado. Duas propostas foram elaboradas objetivando o mesmo fim, 
sem que houvesse nenhuma troca de informa<;oes entre os órgaos. 
O projeto da Superintendencia levava em conta o acordo feíto com 
os moradores, segundo o qual parte deles prefería receber a indeni
za<;ao em espécie, recusando o assentamento no Remanso. 

Quando ainda estavam sendo gestados os projetos de remaneja
mento de Sao Pedro, a Funai já havia iniciado o pagamento das 
indeniza<;oes, atropelando o processo e gerando alguns complica
dores. Tanto o assessor do governo do Maranhao, quanto o presi-
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dente do Iterma reclamaram da falta de respeito as decisoes e ao 
planejamento de um trabalho conjunto. A Funai foi acusada, por 
um deputado estadual, de aliciar os posseiros com urna indeniza
<;ao irrisória para deixarem imediatamente a área (O Imparcial 29 / 
1/1995). 

Durante o pagamento das indeniza<;oes, a prefeita de Grajaú 
decretou estado de calamidade pública no povoado de Sao Pedro 
dos Cacetes, e:m raza.o da forma como estavam sendo retiradas as 
famílias dos posseiros. As indeniza<;oes foram consideradas, por 
moradores e políticos, muito aquém do valor das benfeitorias. Cer
ca de sessenta por cento da popula<;ao retirou-se de imediato e abri
gou-se na periferia da cidade de Grajaú, sem condi<;oes de sobrevi
vencia (ibídem). 

Em abril de 1995, o superintendente para assuntos indígenas do 
governo estadual afirmou a extin<;ao do povoado: 

"Como povoado ele nao existe mais. O que existe lá atual
mente sao 85 famílias remanescentes do antigo povoado de 511 
famílias. Essas 85 famílias estao a título precário, aguardando 
que o governo do estado de condi<;oes de fixa<;ao para eles na 
área chamada Remanso próximo ao município de Grajaú" (en
trevista, 27 / 4/1995). 

É possível que a Funai tenha agido com pressa para efetivar as 
indeniza<;oes por causa das pressoes dos Guajajara. A própria go
vernadora havia pedido prazo de trinta días, a vencer em 19 de 
julho, para concluir a retirada dos moradores de Sao Pedro. Quan
do um grupo de Guajajara, liderado por um dos caciques mais ra
dicais, come<;ou a se organizar para exigir cumprimento do prazo, 
gerou especula<;oes na imprensa de que os indios iriam expulsar os 
brancos. 

As reclama<;oes relativas as indeniza<;ües foram constantes du
rante o processo de remanejamento e tem se constituido numa ca
racterística dos processos de demarca<;ao de terras indígenas, difi
cultando a atua<;ao dos grupos de trabalho. O principal problema 
sao os critérios segundo os quais as avalia<;oes sao feitas. As catego
rías utilizadas sao terra, áreas de cultivo e benfeitorias, avaliadas 

Confronto de territórios 1 2 4 9 



unicamente por critérios monetários, segundo tabelas construídas 
por técnicos do Incra. Nao sao considerados os bens, tais como ca
rrúnhos, árvores nativas, etc. e muito menos os critérios e valores 
dos que esta o sen do remanejados. Isso gera profunda insatisf ac;ao 
oriunda de um sentimento de perda nao quantificável. 

No caso dos moradores de sao Pedro dos Cacetes ocorreram fa
lhas até mesmo na indenizac;ao dos bens quantificáveis. Cerca de 
35 moradores foram lesados na avaliac;ao de suas cercas, cacimbas, 
plantac;oes de árvores frutíferas, etc. (ofício de 15/3/1993 de Edi
rrúlson Veras da Costa ao chefe da Corrússao de Vistoria e Levanta
mento de Sao Pedro dos Cacetes). 

O conjunto dos moradores de Sao Pedro dos Cacetes reagia de 
forma diferenciada ao remanejamento. Alguns que eram proprietá
rios de lotes rurais na vizinhanc;a e com poder aquisitivo mais ele
vado, foram os primeiros a se retirar, procurando fixar-se em cida
des como Imperatriz e Grajaú, ou mesmo em povoados próximos 
ao antigo Sao Pedro dos Cacetes. Estes se diziam contra o remane
jamento e nao acreditavam que um novo povoado fosse criado em 
substituic;ao ao primeiro. Também entre esses moradores estavam 
os que até o final nao admitiam que Sao Pedro estivesse dentro da 
terra indígena. 

Como as associac;oes de moradores que existiam em Sao Pedro 
dos Cacetes estavam desativadas, foram criadas, de início, cinco 
outras no Remanso. De certa forma essas associac;oes aglutinavam 
as várias f acc;oes existentes dentro do povoado. O grupo que cons
ti tuiu a Associac;ao dos Moradores da Terra Prometida, por exem
plo, expressava o interesse em continuar lutando pelo sentimento 
de comunidade que havia caracterizado o povoado, mas adrrútia 
que a terra era indígena e aos donos deveria ser devolvida. Em 
comunicado divulgado a opiniao pública, em 16/7 / 1998, afir
maram: 

"Entendemos que as terras de sao Pedro dos Cacetes devem 
ser entregues PACIFICAMENTE AOS ÍNDIOS GUAJAJARA. 
Com eles, pobres como nós - mais defendidos e organizados do 
que nós - nos alegramos pelas suas terras re-conquistadas. Cos
taríamos que os índios Guajajara também se alegrassem conosco 
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pela conquista, de nossa parte, da TERRA PROMErTIDA e que 
nos ajudassem a conseguir, também nós, este sonho tao necessá
rio para nossa sobrevivencia e para o pacífico convívio entre os 
dois POVOS." 

O reconhecimento do direito do índio a terra também está expres
so nos versos de um dos folhetos de cordel escritos sobre Sao Pedro: 

"Até que veio 
Esta infelicidade 
Do índio expulsar 
Toda aquela localidade 
O índio tem direito 
Mais isso nao é perfeito 
Fazer tanta n1aldade."5º 

O depoimento de urna Guajajara reflete a forma como era perce
bida por eles essa diversidade entre os moradores de Sao Pedro. Ao 
f alar da necessidade da retirada do povoado, sugeriu ha ver seto res 
rnais radicais entre os moradores: 

"Entao eu sei que em Sao Pedro tem rnuita gente, que precisa 
sair. Agora sei que existe urna rrúnoria lá que tem vontade de 
matar a gente, que tem vontade de que nossos direitos sejam 
revistos na Constituic;ao, acha que nós nao ternos direito a terra 
da maneira qu~ a Constituic;ao garante, mas isso nao importa, 
importa que nós queremos nossa terra livre, nós nao queremos 
briga com ninguém, queremos é nossa terra limpa." 

Os posseiros pertencentes a Associac;ao Terra Prometida denun
ciaram publicamente o que eles consideraram urna traic;ao dos po
líticos, que haviam negociado com eles o voto em troca da garantía 
da permanencia do povoado: 

so Cordel intitulado Tragédía de Stlo Pedro dos Cacetes/ de Manuel Pereira 
Araújo, morador do povoado. 
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"Verificamos porém, que as pessoas que votamos e nas qua.is 
acreditamos e que forman1 o atual governo Estadual e Munici
pal, coligaram-se para nos enganar." 

A governadora do estado, errt reuniao com lideran<;as Guaja.jara, 
definiu a política do governo COillO sendo de total apoio a desintru
SaO da terra Cana Brava.51 i\nunciou que o govemo do estado esta
va fazendo todos os esf ore; os para concluir o remanejamento total 
do povoado Sao Pedro dos Cacetes e afirrnou: 

"Tenho todo interesse ern cooperar comas comunidades indí
genas. É urna decisao de gover.no. [ ... ]. Em nenhum outro muni
cípio foi feíto um investimento tao grande corno o que fizemos 
en1 Re1nanso. Em 11 meses de governo esse povoado ganhou 
energía elétrica, água, estradas e ruas. Os moradores esta.o rece
bendo benefícios para o plantío de roc,:as e cestas básicas." 

Essa reuniao decorreu de urna solicitac;ao dos índios que que
riam cobrar do governo mais agilidade no remanejamento dos pos
seiros. 

A sentenc;a relativa a ac;ao civil pública foi dada em janeiro de 
1996, no rnon1ento e1n que estavam em fase de conclusao os traba
lhos de reassentamento dos posseiros de Sao Pedro dos Cacetes, na 
gleba Remanso. As esferas adnunistrativas conseguiram agir a tem-1 
po de evitar urna desocupac;ao manu mílitar1~ prevista pela referida 
Ac;ao. 

A extinc;ao de Sao Pedro dos Cacetes foi assiin descrita por um 
morador, cordelista: t 

''Residía no interior do país 
No Estado do Maranhao 
Urna pequena Vila 

51 Reuniao realizada no Palácio Henrique de La Roque, sede do governo 
estadual, em 29/11/1995. Estiveram presentes o secretário de Solida
riedade, o procurador-geral da Justi~a, o procurador da Funai e o ad
ministrador da Funai-BC. 

2 S 2 1 Confronto de territórios 

Que era urna populac;ao 
Que foi. destruí da 
E foi devoltúda 
Por urna outra nac;ao."52 

A desintn1sao da área indígena Cana Brava constituiu-se em rnais 
urna conquista dos Guajajara. Esse povo conseguiu fazer valer seus 

' 
direitos constitucionais, numa estratégia para garantir seu território. 

Esse fato tem implicac;oes simbólicas. Por um lado1 reforc;ou a 
identidade étnica Guajajara, evidenciando o reconhecimento desse 
povo como urna sociedade diferente da sociedade brasileira. Quan
do o procurador da República no Maranhao, na ac;ao civil pública, 
ao referir-se as terras dos índios tratou-as como "hábitat de um 
povo", reconheceu os Guajajara como urna sociedade diferenciada. 

Por outro lado, essa conquista reforc;a a capacidade de luta dos 
Guajajara, que tem sido constantemente posta a prova, ao longo de 
rnais de quatrocentos anos de contato. 

Entretanto, trata-se de urna vitória parcial. As relac;oes entre 
Guajajara e bra.ncos na regiao prosseguem e novas formas de con
flito e crises se fazem presentes. Essa tenl sido a marca das relac;oes 
entre índios e brancos no Brasil. Permanecem os conflitos de reco
nhecimento da diversidade e a dinámica ambígua entre o Estado 
protetor e o Estado conquistador. 

A forma como ocorreu o remanejamento de Sao Pedro dos Cace
tes representou também urna vitória para seus moradores. Diante 
de urna correlac;ao de forc;as que lhes era legalmente desfavorável, 
os posseiros conseguiram resistir a ponto de conquistarem um novo 
território. Diferentemente dos moradores do Alto Alegre, que fo
ram expulsos sem disporem de novas terras para plantar, os de Sao 
Pedro dos Cacetes garantiram seu novo espac;o, o Remanso, após 
tantos anos de Cacetes. 

52 Manuel Pereira Araújo. Op. cit. 
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Duas tomadas da aldeia Canabrava, terra indígena Cana Brava/Guajajara, 1998. 
Foto: Elizabeth Coelho. 

lconografia 2 5 7 



I 

Tenetehara Guajajara, na luta para expulsar colonos e missionários do Alto Alegre. 
Foto: Murilo Santos. 
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Mulheres Tenetehara. Foto: Murilo Santos. 
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Tenetehara no ritual da puberdade feminina. Foto: Vincent Careli. 
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Tenetehara preparando o moqueado para a "festa da moc;a", ritual da puberdade. 
Foto: Vincent Careli. 
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Povoado de Sao Pedro dos Cacetes na época da expulsao de Alto Alegre, 1 98 1 . 
Foto: Murilo Santos. 

Moradores de Alto Alegre por ocasiao da expulsao do povoado, 1981 . Foto: Murilo 
Santos. 
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Morador de Alto Alegre. Foto: Murilo Santos. 

lconografla 263 



,. 

Capela de Alto Alegre e igreja dos capuchinhos. Retirada de material por ocasiáo 
da expulsáo de missionários e colonos, 1981. Fotos: Murilo Santos. 
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Povoado Alto Alegre por ocasiao da expulsáo dos colonos e demoli~ao de suas 
casas, 1981 . Fotos: Murilo Santos. 
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Alto Alegre. lgreja dos capucinhos e seminário, a época da expulsao do povoado, 
1981 . Fotos: Murilo Santos. 
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Rufnas da escola (acima) e da igreja (abaixo) de Sao Pedro dos Cacetes, 2000. Fo
tos: Murilo Santos. 
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lgreja de Barra do Corda. Na fachada as efígies dos missionários mortos no "mas
sacre de Alto Alegre", 1998. Foto: Elizabeth Coelho. 
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Efigies (acima) e urna (abaixo) com restos mortais (ossos) dos padres e freiras 
mortos no "massacre de Alto Alegre". A urna era mantida na igreja de Alto Alegre 
até 1981 . Foto: Murilo Santos. 
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Vista aérea do Remanso, lugar para onde foram transferidos os moradores de Sao 
Pedro dos Cacetes. Foto: lterma (arquivo). 1997. 
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Tenetehara da aldeia Colonia, nas proximidades da antiga colonia Dous Bra~os, 
com a autora e o antropólogo Mércio Gomes, em 1998. 
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Capítu/o5 

A "GUERRA LEGAL": 
A DISPUTA PELA VIA JUDICIAL 

"O Direito é urna maneira regulainentada de fazer a guerra." 

FOUC A U LT 

A UT I LIZA~ÁO D E ESTRAT ÉGIAS L EGAI S foi um dos recursos 
acionados, com freqüencia, pelos atores da disputa pela ter

ra, configurando o que denomino a "guerra legal" .1 

Neste capítulo, procuro mostrar a forma como a "guerra" pela 
terra ocorreu pelos caminhos judiciais. Nao pretendo fazer exegese 
dos recursos legais utilizados mas perceber as rela<;óes que se esta
beleceram no decorrer dos processos, os passos dados ao longo de 
sua instru<;ao, as omiss6es e as interrup<;6es que ocorreram. 

A "guerra legal" desloca o palco onde se desenrola a disputa 
pela terra para o campo jurídico. Enfocarei aqui as práticas e os 
discursos jurídicos que sao produto de um campo (Bourdieu, 1989) 
cuja lógica específica está duplamente determinada: por um lado, 
pelos conflitos de competencia e, por outro, pela lógica interna das 
obras jurídicas que delimitam, em cada momento histórico, o uni
verso das solu<;6es propriamente jurídicas. 

O campo jurídico é urna constru<;ao da civiliza<;ao ocidental e 
expressa a forma como os homens arbitramos danos e as responsa-

1 Foucault define o direito como urna forma regulamentada de fazer a 
guerra referindo-se ao direito germaruco, que ritualizava os atos de 
vingan<;a. Utilizo essa expressao para definir as formas ritualizadas 
que hoje sao empregadas pelo campo jurídico e que representam urna 
forma ritual de guerra, arbitrada por um juiz. 
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bilidades, permitindo o julgamento dos erros cometidos, ou seja, 
que se fac;a a "Justic;a". Trata-se, portanto, de algo que foi construí
do por um mundo estranho aos Guajajara. Isso nao significa que, 
no caso da disputa aqui analisada, as estratégias judiciais tenham 
sido acionadas unicamente pelos brancas ou de modo que os favo
recessem. Os Guajajara assumiram o jogo legal e utilizaram-no de 
modo que favorecesse os seus interesses, por estarem conscientes 
dos direitos que lhes eram garantidos pela Constituic;ao federal. 

Por outro lado, os posseiros fizeram uso dos carninhos judiciais 
por acreditarem que a competencia dos peritos por eles escolhidos 
seria decisiva para obter ganhos, muito mais do que por se senti
rem respaldados pelos textos legais. 

A Constituic;ao brasileira garante a posse da terra aos índios, aci
ma de qualquer outro direito que se possa alegar ou comprovar. 
Cientes disso, os posseiros acreditavam muito mais no encarninha
mento político da questao, pois juridicamente os índios possuíam 
vantagens. 

11 Comparo o caso de Sao Pedro a um jogo de futebol onde os 
índios levam vantagem de 03 gols contra Sao Pedro pois:l) a área 
já é demarcada; 2) já houve convenio entre a Funai e o Governo 
do Estado para a retirada do Sao Pedro; 3) recentemente o Su
premo Tribunal Federal negou que Sao Pedro se transformasse 
em município por entender que nao se pode instalar um municí
pio dentro de urna área indígena. Portanto, os índios no aspecto 
jurídico levam vantagem, daí entendo que o assunto deva ser 
resolvido através de política" (morador de Grajaú, em 16/6/ 
1991). I 

É in1portante esclarecer que as estratégias judiciais utilizadas 
pelos vários atores nunca foram excludentes das demais. Muito 
embora afirmassem sua crenc;a nos poderes da Justic;a, os atores 
mantiveram o u tras estratégias de luta, /1 nao regulamentadas". O 
aparelho judicial convivía coma ujustic;a feita pelas próprias maos". 

Para Bourdieu, a autoridade jurídica é urna forma, por excelen
cia, da violencia simbólica legítima, cujo monopólio pertence ao 
Estado: 
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"O campo jurídico é o lugar de concorréncia pelo monopólio 
do direito de dizer o direito, quer dizer, a boa distribuic;ao (no
mos) ou a boa ordem, na qual se defrontam agentes investidos 
de competencia ao mesmo tempo social e técnica que consiste 
essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de 
maneira mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de tex
tos que consagram a visao legítima, justa, do mundo social. É 
com esta condi<;ao que se podem dar as razoes quer da autono
mia relativa do direito, quer do efeito propriamente simbólico 
de desconhecimento, que resulta da ilusa.o de sua autonornia 
absoluta em relac;ao as pressoes externas (1989:212). 

O campo jurídico limita e delimita as possibilidades de conflito 
dentro dele mesmo, instituindo os instrumentos hábeis (ac;oes), os 
procedimentos pertinentes (processo) e o locus privilegiado Quízo 
competente) tendo em vista dar canta de todos os litigios. Estas 
instituic;ües selecionam o que consideramos bons conflitos combase 
nas tipificac;oes e previsoes legais, sem as quais nao se poderla falar 
de disputa judicial. A utilizac;ao do préstimo jurisdicional e o pro
nunciamento final que pee termo ao litigio, somente se pode dar 
por intermédio de especialistas que dominam o discurso propria
mente jurídico. A instituic;ao de um espac;o judicial implica a cons
truc;ao de un1a fronteira que discrimina os que estao preparados 
para entrar no jogo e os que permanecem excluídos por nao dispo
rem do instrumental requerido para tal. 

A via judicial acabou por assumir papel de grande importancia 
na disputa pela terra entre os Guajajara e os moradores "brancas" 
da terra Cana Brava, em virtude do poder efetivo inserto no campo 
jurídico. As decisoes judiciais devem ser cumpridas por quaisquer 
outros poderes, sob pena de aplicac;ao das sanc;oes cabíveis quando 
do seu descumprimento. A pesar de o poder judiciário, na socieda
de brasileira, ser visto com desconfianc;a, há a crenc;a de que o cam
po jurídico é o locus da verdade, da justic;a, do equilíbrio e da rácio
nalidade. 

Foi constituída assim, urna disputa de ordem legal. Disputaram 
entre si profissionais dotados de competencia técnica, buscando 
mobilizar os meios ou recursos jurídicos disponíveis para fazer 
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triunfar a sua causa. Nessa disputa, os atores originais, Guajajara e 
moradores do povoado, foram substituídos pelos seus /1 tutores le
gais", no caso a Funai/Ministério Público e o município de Grajaú, 
respectivamente. 

A /1 guerra" passou a confrontar, de um lado a Funai, reivindi
cando a área dos povoados como terra indígena e, do outro lado, a 
Missao capuchinha lutando por Alto Alegre e o município de Gra
jaú alegando a posse de Sao Pedro dos Cacetes como área urbana 
do seu território. Ambos se fizeram representar por procuradores 
autorizados a utilizar estratégias que nao estao ao alcance dos que 
nao fazem parte do campo jurídico. Ao entrarem no "jogo" jurídi
co, os atores da disputa pareceram aceitar, tacitamente, a ado<;ao de 
um modo de expressao e de discussao que implica a renúncia a 
violencia ñsica e as formas elementares da violencia simbólica. 

TERRA INDIGENA X TERRA NÁ O INDIGENA 

Os argumentos utilizados, nesta disputa, por peritos do campo 
jurídico enquadraram-se, basicamente, em duas categorías: terra 
indígena e terra nao indígena. Da parte dos que representavam os 
Guajajara, a argumenta<;ao era de que a terra na qual se encontra
vam os povoados era indígena. Com base nessa premissa, todo e 
qualquer argumento jurídico que partisse de terceiros, para justi
ficar ocupa<;ao, domínio ou posse, seria desqualificado. Já os pro
curadores dos frades, dos colonos e dos posseiros construíram seus 
argumentos judiciais fundados na premissa de que a terra nao era 
indígena. Dessa forma, fizeram uso de argumentos de usucapiao 
e de domínio. A disputa ocorreu, entao, entre a competencia dos 
peritos·para fazer impor, coma ajuda dos textos legais, suas pre
rmssas. 

A ''guerra legal" foi constituída por dez 11batalhas". Duas delas 
foram deflagradas pelos capuchinhos e estavam relacionadas a.o 
domínio da terra. Os capuchinhos ganharam urna delas e a outra 
nao foi concluída. Os posseiros deflagaram quatro "batalhas" e per
deram todas. Já os Guajajara venceram as quatro "batalhas" que 
empreenderam. 

Em urna "guerra legal" as principais armas sao as leis e a com-
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petencia dos peritos em interpretá-las e argumentar em prol de seus 
objetivos. No caso dos Guajajara, o potencial bélico (legal) era su
perior ao dos seus adversários, porque a legisla<;ao os favorecía. 
No entanto, a a<;ao dos peritos nao correspondeu a for<;a das leis, 
estendendo a " guerra legal" por cerca de meio século.2 

A primeira "batalha" foi deflagrada pelos capuchinhos. Dentre 
os atores, os frades eramos que dispunham de maior conhecimen
to das possibilidades insertas no campo jurídico. Colonos e possei
ros viviam em um mundo /1 a parte" do conjunto dos direitos do 
cidadao, ou seja, viviam fora da civitas, da cidade política (Nova.es, 
1997:144). 

Essa luta consistiu no requerimento de urna justifica<;ao de usu
ca piao, pela Sociedade Educadora Ítalo-Brasiliense, dos frades ca
puchinhos, em 5 de man;o de 1931. Tratava-se da justifica<;ao judi
cial de usucapiao da posse das terras denominadas Alto Alegre, 
coma seguinte discrimina<;ao: 

"Ao NE para a linha reta Noroeste Sueste tendo como um dos 
seus pontos o marco no lugar Cocalinho, <leste marco para No
roeste a linha tem de extensa.o 6.600 m em cuja extremidade 
Noroeste está o marco Sao Miguel; limitada a Sudoeste por a 
linha coma mesma dire<;ao, extensa.o da precedente em cuja ex
tremidade Sueste está o marco no lugar Cacete; sendo na extre
midade Noroeste o marco Sao Miguel/Sao Esteva.o limitada a 
Sudoeste para linha reta que une o marco do lugar Cocalinho ao 
marco Cacete; limitada a Noroeste para a linha reta que une Sao 
Estevao ao marco Sao Miguel" (Relatóno e Parecer sobre o Alto Ale
gre, p. 7). 

A solicita<;ao de usucapiao era o primeiro passo para oficializar 
a propriedade das terras de Alto Alegre, em nome da Missao. Isso 
significa.va, por outro lado, descaraterizar essa área como terra in
dígena. 

Os frades obtiveram ganho de causa nessa a<;ao. O juiz da co-

2 A primeira "batalha" relativa ao dominio da terra ocorreu em 1930. A 
"batalha" final terminou em 1996. 
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marca de Barra do Corda considerou que es tes se a possaran1 das 
terras, em "boa fé"; as quais foram adquiridas por compra e por 
usucapiao, desde 1897, nao tendo aparecido outros interessados.3 

A justificac;ao de usucapiao deve basear-se na ocupac;ao de urna 
terra que, comprovadamente, nao possui donos, ou outros interessa
dos. Manter os capuchinhos na propriedade das terras que reivin
dicavam significou desconsiderar a presenc;a dos Guajajara que 
possuíam até mesmo urna doac;ao referente as terras nas quais se 
encontrava a Missao, feíta pelo governo do estado do Maranhao, 
em 1923.4 

Por outro lado, segundo a Lei Estadual n.º 439, de 13 de outubro 
de 1906, a posse de urna terra seria caracterizada: 

"[ . .. ]pela cultura efetiva e morada habitual. Nao se considera
rao cultura efetiva e morada habitual para os efeitos da revalida
c;ao e legitimac;ao, os simples roc;ados, derrubadas e queimadas 
de matos ou campos, levantamento de ranchos e outros atos se
melhantes" (art. 6). 

Quando os capuchinhos requereram o usucapiao estavam afas
tados da terra há 29 anos. Tmham permanecido aí apenas de 1896 a 
1901, quando ocorreu o confronto comos Guajajara e todos da Mis
sao foram mortos. A ordem capuchinha manteve na terra apenas 
um vigía, até 1960, o que, de forma alguma, caracterizaría" cultura 
efetiva e morada habitual". Por outro lado, a terra já havia sido 
<loada aos Guaja jara, por lei estadual. Essa foi urna decisao arbitrá
ria do juiz, beneficiando os interesses da Missao em detrimento dos 
direitos dos Guajajara. As decisoes judiciais, segundo Bourdieu 
(1989), distinguem-se dos atos de forc;a política por apresentarem
se como resultado necessário da interpretac;ao regulada de textos 
unanimemente reconhecidos. A concessao do usucapiao aos frades 
configura o quanto os especialistas estao envoltos em sua subjetivi
dade, no momento da execuc;ao de suas func;oes. Os juízes dispoem 

3 A sentenc;a referente a esta ac;ao foi prolatada ero 5/3/1931. 
4 Os limites dessa doac;ao esta.o descritos no Capítulo 2. 
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do poder de explorar a polissemia ou a ambigüidade das leis, tiran
do o máximo partido da elasticidade da lei, de suas lacunas e de 
suas contradic;oes. 

O ato do juiz, mantendo os frades na propriedade, forneceu os 
elementos "legais" que os capuchinhos utilizaram até o fim da dis
puta pela terra, para provar sua condi<;ao de proprietários, o que 
pareceu impor-se a alguns segmentos da sociedade brasileira. Con
tra este ato nao foi interposto nenhum recurso do SPI, como deve
ria ter ocorrido. 

Posteriormente, em 1980, quando os capuchinhos perceberam 
que sua condic;ao de proprietários estava sendo questionada, defla
grara1n a segunda "batalha de domínio". Ela consistiu de urna ac;ao 
demarcatória, cumulada com urna reivindicatória, das mesmas ter
ras, a presenta da pela Sociedade Educadora Sao Francisco de Assis 
(substituta da Associac;ao Educadora Ítalo-Brasiliense). 

Esta ac;ao procura esclarecer a posse da terra pelos capuchinhos 
e, conseqüentemente, a nao-inclusao da área na reserva indígena, 
solicitando urna demarcac;ao judicial das terras afirmadas como da 
Missao.5 Essa ac;ao levou dezessete anos para ser encaminhada a 
julgamento e há um ano aguarda a sentenc;a. Nesse ínterim, a de
marcac;ao da terra em disputa foi homologada em favor dos Guaja
jara, ato que deve interferir na sentenc;a do juiz. Trata-se, portanto, 
de urna "batalha" inconclusa. 

A busca dos caminhos legais incluiu também a produc;ao de al
guns pareceres, elaborados por profissionais, reconhecidos como 
peritos, ou seja, os que se servem da autoridade da ciencia para 
garantir a objetividade, a universalidade e o desinteresse da repre
sentac;ao burocrática do problema (Bourdieu, 1989:38). 

AFunai elaborou dois pareceres que tinham objetivo de oferecer 
subsídios para esclarecer a disputa pela terra e legitimar as ac;oes, 
pela competencia dos que detinham o "saber jurídico". O primeiro 
foi elaborado quando a luta estava polarizada entre Guajajara e fra-

5 Essa ac;ao originou o processo 00.42.30-7 e ainda nao foi julgada. Em 
julho de 1981 recebeu um despacho citando a Uniao. O referido pro
cesso está concluso para senten~a, desde 20/8/1997, na 3.ª Vara da 
Justic;a Federal no Maranhao. 
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des capuchinhos. 6 O argumento central desse documento preten
deu ser de ordem legal e baseava-se nos documentos legais que 
indicariam a quem pertenciam as terras em disputa. No entanto, a 
análise que este perito fez da documenta<;ao apresenta algumas fa
lhas que acabam por comprometer o seu parecer. Ao analisar, por 
exemplo, a Lei 1.079 de 25/4/1923, que faz a doac;ao de terras aos 
Guajajara, concluí que a área doada seria de 104.544 hectares, com 
base nas conven<;5es em uso. Posteriormente, utiliza um relatório 
do Ministério da Agricultura, de 1943, que se refere a essa área dos 
Guajajara con10possuindo164.557,40 ha. 

Observa-se aí grande varia9ao na interpreta<;ao do tamanho da 
área, tomando como base a mesma fonte, ou seja, o documento de 
doac;ao. Este documento abre espa<;o para especulac;oes desse tipo, 
urna vez que, ao doar as terras em léguas, nao especifica que tipo 
de légua está utilizando. O surpreendente é que, no entanto, essa 
varia<;ao no tamanho da terra nao foi questionada nesse parecer. O 
questionamento realizado foi com rela<;ao a outra altera<;ao de limi
tes, ocorrida por ocasiao da demarcac;ao de 1977, com urna área de 
127.648 hectares. Entre os limites dessa demarcac;ao e os da doac;ao, 
considerando-a com 104.544 hectares, haveria um aumento da or
dem de 23.104 hectares. Com rela<;ao a essa diferen<;a, o perito su
geriu que se verificasse a incidencia da posse permanente do índio 
na área que havia sido acrescentada, para que se pudesse aplicar o 
disposto no art. 198 da Constitui<;ao Federal. O autor nao discutiu a 
imprecisao dos termos da doac;ao, deixando m.argens para especu
la<;5es. Urna avaliac;ao correta dos termos da doac;ao facilitaría qual
quer análise legal da situac;ao, pois evidenciaría que a área <loada 
em 1923 abrangia a área reivindicada pelos motadores brancos. 

Este parecer foi elaborado por um setor definido como compe
tente para tratar das quest5es de terra, e seu titular nao conseguiu 
sequer analisar corretamente os marcos descritos em urna doac;ao 
de terras. Em sua conclusa.o o perito afirma que, a despeito de algu
mas irregularidades que possam ter existido na cadeia sucessória 
das terras requeridas pelos capuchinhos, ou mesmo na ac;ao de usu-

6 Este parecer foi elaborado pelo advogado que chefiava o setor de Re
gulariza~ao Dominial da Funai, em mar~o de 1981. 
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capiao por eles impetrada, o importante no caso seria saber se as 
terras indígenas estariam abrangendo, ou nao, as reclamadas pela 
Associac;ao Educadora Sao Francisco de Assis. Seu argumento re
conhece a propriedade da terra dos capuchinhos: 

"Quando da demarcac;ao das terras dos índios as seis léguas 
de fundo previstas na doac;ao deveriam ser por urna e outra 
margem do río Mearim e foram demarcadas para um único lado, 
o da margem esquerda deste rio. Nesse ponto teria se estabeleci
do a discórdia, o conflito e a tensao social, tendo em vista ter 
sido esbulhado um domínio privado, o da Associac;ao Educaqo
ra Sao Francisco de Assis." 

Mais urna vez o perito /1 confunde-se" na leitura dos pontos que 
constituem os limites da terra doada aos Guajajara. Seu raciocínio 
conduz a urna conclusa.o que vai refon;ar as reivindicac;5es dos ca
puchinhos. O texto da doa<;ao indica seis léguas de fundo, apenas d 

esquerda do río Mearim. A extenstlo da área d direita des te no é dada pelo 
limite como no Corda. De qualquer forma, a área reivindicada pelos 
frades estava a esquerda do rio Mearim, portanto, dentro das seis 
léguas previstas na doa<;ao (ver Anexo 5). 

O outro parecer da Funai foi elaborado na segunda etapa da 
disputa pela terra, quando o confronto ocorria entre Guajajara e 
moradores de Sao Pedro dos Cacetes.7 O perito partiu do texto cons
titucional para afirmar que a área Cana Brava enquadrava-se 
plenamente na conceituac;ao de terra indígena, ou seja, a tradicio
nalmente ocupada pelos índios. Esclareceu, em seguida, que o con
ceito de posse indígena nao se identifica nem pode ser reduzido ao 
conceito de posse do direito civil, pois a primeira nao está sujeita a 
legitimac;ao e registro. Para fundamentar sua afirmac;ao, citou Is
mael Marinho Falca.o: 

"A posse indígena, pois traz urna conotac;ao diferente, em seu 
conceito, da conota<;ao emprestada a posse civilista e a posse agra-

7 Parecer realizado em 1991 por um procurador da Funai. 
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rista ... A posse indígena, diferentemente destas últimas, é ca
racterizada pela ocupa<;ao efetiva da terra por parte do elemento 
silvícola ou indígena, ocupa~o que haverá de se comportar de 
acordo com os usos, costumes e tradic;5es tribais, vale dizer, nao é 
apenas indígena uma terra onde se encontra edificada a casa, a 
maloca ou a taba indígena, como nao é apenas indígena a terra 
onde se encontra a roc;a do índio. Nao. A posse indígena é mais 
ampla e terá que obedecer aos usos, costumes e tradi~ües tribais ... 
e será de posse indígena toda a área que sirva ao índio ou ao gru
po indígena para a cac;a, para a pesca, para a coleta de frutos natu
rais, como aquela utilizada comroc;as, ro<;ados, cemitérios, habita
c;ao, realizac;ao de cultos tribais, etc. hábitos que sao índios e que, 
como tais terao que ser conservados para a preservac;ao da subsis
tencia do próprio grupo tribal. A posse indígena, pois, em síntese, 
se exerce sobre toda a área necessária a realizac;ao nao somente 
das atividades economicamente úteis ao grupo tribal, mas sobre 
aquela que lhe é propícia a realizac;ao dos seus cultos religiosos" 
(apud Gilmar Ferreira Mendes. O domínio da Unitlo sobre as ferros 
indígenas- Parque Nacional do Xingu. Brasília: MPF, 1988, p. 58). 

Este perito chamou também atenc;ao para o fato de serem nulos 
e extintos, segundo a Constituic;ao, nao produzindo efeitos jurídi
cos, os atos que tenham por objeto a ocupac;ao, o domínio e a posse 
das terras indígenas. E, parafraseando Júlio M. G. Gaiger, afirmou: 

"Estas terras, cumpre a Uniao Federal demarcar (art. 231 ca
put), devendo concluir o processo em cinco anos, a partir da 
promulgac;ao da Constituic;ao (art. 67 do ADCT). Os direifos dos 
índios sobre suas !erras/ porém/ ntlo dependem da de1narca~tlo. A de
marcac;ao é providencia administrativa que visa identificar com 
maior precisao as terras indígenas, mas nao tem o condao de 
constituir ou desconstituir direitos" (grifo meu). 

Acrescentou, ainda, ser taref a do Ministério Público Federal pro
mover a defesa do Patrimonio Público e Social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos. Na terra Cana Brava estava 
ocorrendo a depredac;ao do meio ambiente com o desmatamento 

282 1 A "guerra legal": a disputa pela via judicial 

da área onde foram construídos o povoado e as estradas, requeren
do portanto a defesa <leste ?\1inistério. 

Feítas as argumentac;oes, sugeriu entao que urna soluc;ao para a 
questao poderla se dar por via judicial, mediante urna ac;ao civil 
pública, impetrada pelo Ministério Público, para reparac;ao de da
nos ao meio ambiente, tal como já havia sido feíto com relac;ao as 
áreas Alto Turiac;u e Caru, ambas no Maranhao. 

Segundo este procurador, o Ministério Público Federal e a Funai 
poderiam requerer que fosse determinado aos réus se abstivessem 
da prática de qualquer ato que importasse qualquer forma de ex
plorac;ao da área indígena e que fosse determinada a apreensao de 
quaisquer ferramentas, instrumentos, máquinas, equipamentos, 
veículos que pudessem ser encontrados na área, salvo se pertences
sem aos índios, o mesmo sendo feito em relac;ao a armas, munic;oes, 
e madeira de qualquer espécie. Poderia ser determinado, também, 
que os réus procedessem a demolic;ao das construc;oes que desen
volveram na área indígena e retirassem seus bens de uso pessoal e 
doméstico, sendo fixada multa diária em valor a ser determinado, 
em caso de descumprimento. 

O referido procurador assinala ainda que, urna vez comprovado 
o desvío da ordem de cento e sessenta milhoes de cruzeiros repas
sados pela Funai em decorrencia do Convenio 080/79, deveria ser 
promovida, mediante procedimento judicial próprio, a cobran<;a des
ses recursos, devidamente corrigidos.8 

Este parecer enuncia alguns aspectos legais que, em princípio, 
poriam fim a qualquer polémica quanto a definic;ao da terra em 
disputa ser, ou ntlo ser, indígena. A discussao sobre a posse indígena 
como urna categoría específica de posse, que nao se reduz aos espa
c;os nos quais esta.o as moradias ou as roc;as, mas abrange toda a 
área que sirva ao grupo indígena, seria suficiente para esclarecer as 
dúvidas levantadas pelas afirmac;oes dos frades e dos posseiros de 
que nao existiam aldeias nos locais onde existem os povoados. Por 
outro lado, a Constitui~ao, ao afirmar que os direitos dos índios 

8 As sugestoes feítas neste documento foram encaminhadas, um ano de
pois, por meio de a~ao impetrada pelo Ministério Público Federal, a 
pedido da Funai. 
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sobre suas terras independem da demarcac;ao, permite serem des
considerados os argumentos relativos ao limites das linhas demar
candas, tao valorizados nesse processo. 

No entanto, acatar essas colocac;oes significaría encerrar a dis
puta judicial. Faz parte do jogo do campo jurídico manipular a in
terpretac;ao das leis ou a própria selec;ao das leis, de modo que fa
vorec;a a parte representada pelo perito. Mesmo quando as leis nao 
sao ambíguas nem contraditórias, é possível manter o jogo igno
rando determinados textos legais e enfatizando outros que possam 
dar margem a continuidade do processo. Como afirmou Franchet
to (1985), a pericia estabelece fatos e verdades combase nos quais 
se definem e se julgam verdades conclusivas. No en tanto, a realida
de dos fatos apresentados como verdadeiros é construída no dis
curso por meio de urna visao de mundo e de urna ideología. Os 
pareceres dos peritos da Funai evidenciam que há verdades no plu
ral e, as vezes, conflitantes. 

A "BATALHA
11 

DA EMANCIPA<;AO 

Da parte dos moradores de Sao Pedro dos Cacetes, as investidas 
judiciais objetivavam descaracterizar a área do povoado como ter
ra indígena. Nesse sentido, a primeira "batalha" ocorreu em torno 
da tentativa de desconstituir o convenio que havia sido celebrado 
entre o estado do Maranhao e a Funai, para efetuar a retirada do 
povoado. A arma utilizada foi urna ac;ao popular visando descons
tituir esse convenio.9 Os autores da ac;ao alegavan1 ser inviável a 
execuc;ao do convenio em face da existencia de defeitos insanáveis 
que o comprometiam, os quais eram: I 

1. /1 A ilegalidade do objetivo do ajuste, consistente na transfe
rencia para Buriticupu da populac;ao de Sao Pedro dos Cacetes, 
contra sua vontade"; 

2. "Inexistencia de motivo do ato de transferencia, por nao ser 

9 Esta ac;ao foi impetrada por Leónidas Oliveira e outros e julgada em 
13/5/1991. 
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verdadeira a invocada ocupac;ao de terras indígenas por aqueles 
moradores do povoado." · 

O argumento fundamental da ac;ao era, portanto, o de que a área 
do povoado /1 nao era indígena". Esta "batalha" foi perdida pelos 
posseiros. A ac;ao foi considerada improcedente pelo procurador 
da República, que considerou a nao-existencia de prova pericial. 
Por outro lado, afirmou nao haver ilegalidade nenhuma na preten
sa.o de desocupac;ao de área destinada aos índios: 

"Ilegal e lesiva, ao revés, seria a nao preservac;ao das terras 
indígenas, e, por conseqüencia, a deteriorac;ao da organizac;ao 
social dos silvícolas, dos seus costumes e tradic;5es." 

Em seguida, o procurador refutou a argumentac;ao da nao-exis
tencia de índios habitando o povoado Sao Pedro dos Cacetes, ao 
afirmar que área indígena nao se reduz ao espac;o onde se encon
tram erguidas as malocas. Se assim fosse, // em breve as reservas 
indígenas estariam reduzidas aos terreiros das aldeias". 

A derrota na luta pela terra nao desanimou os posseiros que 
empreenderam a "batalha" decisiva em prol da emancipac;ao do 
povoado e foram vitoriosos no primeiro embate. Combase na Cons
tituic;ao estadual de 1989, conseguiram transformar Sao Pedro dos 
Cacetes em município. 

TERRA INDiGENA OU MUNICIPIO? 

A transformac;ao do povoado Sao Pedro dos Cacetes em municí
pio deflagrou a entrada dos Guajajara na" guerra legal". Nesta guer
ra, muito embora os Guajajara fossem parte legítima para ingressar 
em juízo, estiveram sempre representados pela Funai ou pelo Mi
nistério Público Federal. 

A primeira "batalha" deu-se por meio de urna Ac;ao Direta de 
Inconstitucionalidade, 10 contra a criac;ao do município de Sao Pe-

10 Ac;ao impetrada pela Procuradoria-Geral da República, em 1989. 
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dro dos Cacetes. Esse recurso foi reivindicado pelos Guajajara, por 
acreditarem ser a única forma de sustar a transforma<;ao do povoa
do em municipio. Os Guajajara conseguiram vencer seus adversá
rios, pois, mediante medida liminar, o Supremo Tribunal Federal 
suspendeu o ato de cria<;ao do município. 

A segunda "batalha", deflagrada pelos moradores do povoado 
de Sao Pedro dos Cacetes visava garantir a permanencia do povoa
do, que havia sido impedido de ser transformado em município. 
Nesta luta, os posseiros foram representados pelo município de 
Grajaú e a estratégia utilizada foi urna a<;ao de interdito proibitório 
contra a Funai, 11 que vinha desenvolvendo um trabalho corno obje
tivo de retirar os moradores do povoado. A alega<;ao principal era 
que o município de Grajaú tinha o justo receio de ser molestado na 
posse do povoado Sao Pedro dos Cacetes, que integrava a área ur
bana de seu território. A alegac,;ao foi justificada corn base na certi
dao que atestava a existencia de apenas dois imóveis: "Bacurizi
nho" e "Morro Branco", registrados em norne da Funai, em Grajaú. 
Corno Sao Pedro dos Cacetes era parte do município de Grajaú, 
nao pertenceria, portanto, a Funai. 

Foi requerida ainda a concessao de medida liminar, em favor do 
autor, mediante mandado proibitório contra a ré (Funai) a fim de 
que esta se abstivesse de praticar qualquer ato que importasse em 
turba<;ao ou esbulho possessório sobre o povoado nsao Pedro dos 
Cacetes". 

Os argumentos desenvolvidos nesta ac,;ao remetem para a anti
guidade do povoado afirmando que ele existía desde o século XVIII. 
No entanto, no mesmo texto o surgirnento do povoado foi situado 
corno decorrencia de urna comemorac,;ao de du91s frentes de traba
lho, urna proveniente de Grajaú e outra de Barra do Corda, que 
tinham como objetivo fazer urna estrada ligando esses municípios, 
os quais teriam surgido em 1811 e 1854, respectivamente. O texto 
contém assim urna contradic,;ao. Mais adiante, há referencia ao po
voado como tendo 121 anos. Isso significa que teria surgido em 1870, 

11 Foi dada entrada nessa a~ao em 15/8/1991, e ela gerou o processo 
91.0001239-4. 
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portanto século XIX e nao XVIII como havia sido antes afirmado. 
Há outra informac,;ao confusa no texto desta ac,;ao, pois nao con

diz com outras fontes trabalhadas. Trata-se da populac,;ao do po
voado, apontada como da ordem de 6.000 habitantes. Segundo da
dos da Sucam, em 1990, a populac,;ao de Sao Pedro dos Cacetes era 
1.639 habitantes, com 459 prédios ocupados (Silva, 1991). 

NOVA ENERGIA NO CONFRONTO: A LUZ ELÉTRICA 

A instalac,;ao da rede de energía elétrica em Sao Pedro dos Cace
tes gerou urn confronto emblemático entre Guajajara e posseiros. A 
luz, para os posseiros, tinha o pleno significado de uma luz no ftm do 
túnel A instalac,;ao da rede de energía elétrica era urna grande con
quista que clareava os rumos da disputa. Na luta para dotar o po
voado de infra-estrutura urbana equivalente as demais cidades do 
interior, a instalac,;ao da eletricidade significava urna grande vitó
ria. Portanto, novas "batalhas" legais ocorrerarn. 

A primeira f oi deflagrada pelo Ministério Público Federal e pela 
Funai, que entraram com urna ac,;ao de interdito proibitório e pe
diram concessao de medida liminar, tomando como réus o Muni
cípio de Grajaú e a Companhia Energética do Maranhao - Ce
mar. O objetivo da ac,;ao era sustar a instalac,;ao da rede de energía 
elétrica no povoado e a concessao da liminar era para determinar 
aos réus que parassem de imediato os trabalhos que visavam in
vadir a reserva indígena Cana Brava/Guajajara. Caso a rede de 
transmissao já tivesse adentrado o limite da área indígena, reque
riam fosse providenciada, com urgencia, a retirada dos postes, 
fiac,;ao e outros equipamentos provenientes da instalac,;ao elétrica, 
tudo a custa dos réus. Essa "batalha" acabou configurando mais 
urna vitória legal dos Guajajara. A sentenc,;a do juiz foi favorável 
ao pleito. 

Os posseiros, entao representados pelo município de Grajaú, in
conformados com a decisao do juiz, utilizaram como estratégía de 
defesa um agravo de instrumento, em 16/9/1991. A alegac,;ao era 
que a linha de transmissao de energía elétrica nao visava invadir 
nenhuma reserva indígena, mas somente atender a populac,;ao do 
povoado Sao Pedro dos Cacetes, "que tinha mais de seis mil pes-
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soas" . 12 Afirmaram tratar-se de urna obra decorrente do convenio 
celebrado entre o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária e a 
prefeitura de Grajaú, coma interveniencia da Cooperativa de Ele
trifica<;ao Rural do Vale do Tocantins. Neste instrumento legal, re
torna 0 argumento de que o povoado nao era terra indígena porque 
no município de Grajaú existiam apenas dois imóveis registrados 
em nome da Funai: Bacurizinho e Morro Branco. O povoado Sao 
Pedro, localizado no município de Grajaú, nao era, portante, área 
indígena 0 que nao caracterizava motivo para o interdito proibi-

tório. 
Na conclusao do agravo de instrumento, o autor afirma que o 

juiz, ao conceder a medida liminar, havia descumprido todas ~s 
normas do Código de Processo Civil que disciplina a matéria. Soli
cita entao que o agravo de instrumento seja reconhecido e prevido 
para o fim de indeferir a liminar. 

No día seguinte, o procurador do Município de Grajaú entrou 
com novo recurso, visando o mesmo fim, um mandado de seguran
c;a, 13 que solicitava, combase em todas as alegac;oes já expostas no 
agravo de instrumento, anteriormente descrito, a concessao de 
medida liminar, para cassar a medida liminar do juiz federal da 3.ª 
Vara no Maranhao e assegurar, ao Impetrante, o direito de imple
mentar, instalar e fazer funcionar a rede elétrica no povoado. 

o TEMPO DA "JusTt<;:A" 

Muito embora já tivessem participado de algumas "batalhas" 
legais e sido vitoriosos, a idéia de resolver o conflito pela terra por 
via judicial nao era bem aceita pelos Guajajara,, que temiam amo
rosidade da justi<;a e tinham pressa na solu<;ao do problema. Um 
dos líderes Guajajara afirmou, em 24/ 5/1991: "A justic;a já teve seu 
tempo. O que fez nesse tempo todo? Nao fez nada. Agora o tempo 

b // aca ou . 

12 Repete-se aí a utiliza<;ao de urna inforn1a<;ao que nao é real e presta-se 
a refor<;ar a importancia da existencia do P?voado. . 

13 Mandado dirigido ao juiz presidente do Tribunal Regional Federal da 
l.ª Regiao. 
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No entanto, a ineficiencia dos órgaos públicos para resolver a 
questao no ambito institucional, fez os Guajajara acatarem a alter
nativa de recorrer a via judicial. Nesse momento eles estavam en
tendendo a /1 justi<;a" como algo que vem de fora, do Estado e que 
está incorporada no poder judiciário. 

A 11batalha" decisiva, que estou chamando de 11batalha final", 
teve início em 12 de junho de 1992 e só teve fim em 8/ 1/1996. Ela 
foi deflagrada por meio de urna a<;ao civil pública, ajuizada pelo 
Ministério Público Federal, que acabou por se constituir em fator 
importante para a resoluc;ao do problema. 

Esta ac;ao, dirigida contra a Uniao Federal e o estado do Mara
nhao, ao expor suas razoes de fato e de direito, faz um resgate his
tórico da presenc;a dos Guajajara na regia o, apontando-a como ime
morial: 

"Habitam terras do estado do Maranhao desde tempos ime
moriais, nas regioes compreendidas pelas bacías fluviais dos rios 
Mearim, Corda, Grajaú, Pindaré, Caru e Zutiua.n 

Os contatos entre os Guajajara e os "homens brancos" sao referi
dos a partir da chegada dos capuchinhos, na regiao de Barra do 
Corda, quando teria comec;ado /1 o grande drama da Naftlo Guajaja
ra", sendo o con tato com os brancos descrito como conflituoso. O 
ataque de 1901 é citado como exemplo desses conflitos e conse
qüencia da revolta dos índios contra o trabalho catequético que: 

" [ ... ] consistía no absurdo in tema to de meninos e meninas Gua
jajara, os quais eram mantidos em regime de confinamento, sob 
o pretexto de ensinar-lhes a religiao crista." 

A doac;ao de terras, feíta pelo governo do estado, em 1923, é apon
tada como urna das estratégias para eliminar os conflitos existentes 
e interpretada como o reconhecimento de um direito fundamental: 
"Destinou, aliás, aos índios, aquilo que, por direito fundamental, já 
lhes pertencia". 

O povoado Sao Pedro dos Cacetes é referido como um dos moti
vos de discórdia entre índios e brancos e o episódio da agressao 
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feíta as nove índias grávidas, em 1979, pelos moradores do Sao Pe
dro é considerado como o deflagrador da intensifica<;ao dos confli
tos.14 O episódio teria mobilizado as autoridades federais e esta
duais que decidiram pelo remanejamento dos povoados de Alto 
Alegre e Sao Pedro dos Cacetes. 

O texto da a<;ao contém também críticas a a<;ao dos órgaos públi
cos, sendo feita referéncia especial ao convénio 080/79, que nao foi 
totalmente cumprido: 

"Permanece a mal disfar<;ada inten<;ao do Estado de consoli
dar o povoado, corn a inviável proposta de altera<;ao do tra<;ado 
da reserva indígena." 

Além dos argumentos históricos, a a<;ao desenvolve explana<;ao 
sobre as questoes legais relativas as terras indígenas, insistindo na 
propriedade da Uniao Federal no que se refere as terras ern questao 
e no respeito que deve ser dado a posse indígena. Alega que os 
Guajajara habitarn desde "priscas eras" essas terras, possuindo as
sirn, "direitos originários". Lembra ainda que a posse indígena di
fere bastante da concep<;ao civilística deste instituto e, portanto, nao 
se pode reduzir as terras dos silvícolas aos espa<;os ern que se en
contram edificadas suas malocas, pois "trata-se do hábitat de um 
povo". Concluí afirmando que a rela<;ao entre o indígena e suas 
terras nao se regern pelas nor1nas do Direito Civil e que: /1 

[ ••• ] é 
indubitável que o povoado encontra-se encravado em área da qual 
os índios detém a posse, com respaldo constitucional''. 

Resume, entao, o objeto da a<;ao corno o adimplemento da obri
ga<;ao de fazer, já assumida pelo estado do Mararlliao, no Convénio 
080/79. A Uniao Federal também é dada como responsável pelos 
fatos em questao, pois as terras indígenas, sendo bens da Uniao, 
cabe-lhe o dever constitucional de demarcar, proteger e fazer res-

14 Essa agressao foi praticada pelos moradores de Centro do Meio, e nao 
de Sao Pedro dos Cacetes, e atingiu homens e mullieres (ver Capítulo 
3). Na época foi veiculada urna versao de que se tratava de um grupo 
de índias em peregrina<;ao pré-parto. Nao encontrei nenhuma confir
rna<;ao dessa versao, reproduzida nesta a<;ao judicial. 
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peitar tais bens. Na opiniao do autor, a Uniao Federal nao fez ne
nhuma a<;ao efetiva para exercer seu poder de polícia sobre a área, 
elitni.nando a presen<;a /1 incómoda, maléfica e indesejável dos gru
pos nao-indígenas": "A omissao é evidente, estando a exigir efetiva 
e imediata presta<;ao jurisdicional". 

O Ministério Público Federal solicita entao, que seja determina
da, liminamtente, a retirada dos moradores do povoado Sao Pedro 
dos Cacetes, composto de 2.656 pessoas, devendo o estado do fv1a
ranhao e a Uniao Federal empregarem, nessa opera<;ao, as polícias 
militar e federal e todos os meios necessários, sob pena de execu<;ao 
específica. Solicita ainda que os réus sejan1 citados para, caso seja 
do seu interesse, contestar a a<;ao e requer a nulidade de todos os 
registros cartorários de terceiros relativos a imóveis situados no 
ambito da área indígena em questao. 

O Ministério Público Federal evidenciou, no texto desta a<;ao, os 
elementos que respaldavam a posse do território pelos Guajajara, 
constitucionalmente assegurada. Ao acusar o estado do Maranhao 
e a Uniao de nao-cun1primento de suas responsabilidades, poe-se 
em consonancia comos interesses dos Guajajara. Seu discurso toma 
como base os direitos originários garantidos aos índios pela Consti
tui<;ao federal e remete para urna dívida concreta do Estado brasi
leiro para comos índios. É interessante observar, também, que o 
Ministério Público utiliza a categoría naftlopara referir-se aos Gua
jajara, reconhecendo-os, dessa forrna, como povos diferenciados. 

Esta solicita<;ao de medida liminar foi negada, até que fossem 
apresentadas as contestac;oes pelos réus. Este procedimento assu
mido pelo juiz nao é obrigatório. O juiz tanto pode aguardar o pro
nunciamento dos réus para emitir a sentenc;a, como pode fazé-lo de 
imediato, notadamente nos casos em que a decisao envolve risco 
de vida. O Ministério Público Federal deu entrada em nova peti
<;ao, juntando novos documentos. 

A primeira contestac;ao a esta a<;ao veio da procuradora-geral do 
estado, ern exercício.15 Sua argumentac;ao baseava-se no questiona-

ts Contesta<;ao encaminhada em 17 /11/1992 ao juiz federal da 1.ª Vara 
do Maranhao. 
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mento da competencia para adotar instrumentos legais para a reti
rada dos invasores da terra indígena. Segundo sua contesta<;ao, essa 
competencia nao era do governo do estado e sim da Uniao Federal. 

"Ao Estado do Maranha.o compete, na esfera de suas atribui
<;5es, zelar pela seguran<;a das pessoas localizadas na área, ado
tando as providencias com vistas ao policiamento preventivo e 
as medidas de polícia judiciária cabíveis, em caso de prática de 
delitos. E isso nao tem sido descuidado." 

Em seguida, a procuradora argumenta que o fato de o estado ter 
assumido, em administrac;oes anteriores, mediante convenio, en
cargo que nao lhe era próprio, e o fato de ter recebido recursos para 
tal, nao implicaría ser ele compelido a arcar com tais demandas. 
Por outro lado, alega que a destina<;ao de recursos para o fim de 
retirar pessoas residentes na área nao implicaría necessariamente a 
atribui<;ao de poderes para compelir estas pessoas, caso nao acei
tassem pacíficamente o deslocamento da área, a desocupar os imó
veis que ocupavam. Segundo seu entendimento, o estado apenas 
podía ser acusado de ter um débito para com a autarquía federal, 
que lhe havia repassado o recurso. Concluí afirmando que nao hou
ve, da administra<;ao estadual em exercício, descaso em resolver o 
problema, tendo, ao contrário, demonstrado o maior interesse em 
faze-lo. Para justificar tal afirmac;ao, cita a ida do governador do 
estado, juntamente corno ministro da Justic;a aterra Cana Brava, 
onde foram estabelecidas negocia<;oes com os Guajajara, ficando 
definido que seria constituído um grupo de trabalho para organi-
zar um plano de desintrusao da área. / 

A Uniao Federal também apresentou sua contesta<;ao a ac;ao ci
vil pública, 16 alegando a inidoneidade da ac;ao. O argumento inicial 
do subprocurador é de que, segundo a Constituic;ao Federal, cabe 
ao Ministério Público promover a a<;ao penal pública somente em 
casos relativos ao meio ambiente, ao consumidor e a bens de direi-

16 Contesta~ao encarninhada, pelo subprocurador-geral da República, ao 
juiz federal da l.ª Vara do Maranhao, em 27 /11/1992. 
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tos de valor paisagístico, estético, histórico e turístico. Portanto, o 
caso em tela nao seria da competencia da Uniao Federal: 

"A Ré, Uniao Federal, nao se omitiu quanto a sua obrigac;ao 
constitucional de defender direitos dos índios Guajajaras. Pelo 
contrário, por intermédio da Funai, vem dando assisténcia aque
les silvícolas, tudo fazendo para que o povoado ali incrustado 
nao tenha sua popula<;ao aumentada." 

Na oportunidade, atribuiu esta obrigac;ao ao estado do Mara
nhao, que em 1979 havia recebido recursos federais para proceder 
a retirada do povoado. 

Concluiu afirmando que a ac;ao perdeu seu objeto pois a Uniao 
Federal esteve na área por intermédio do ministro da Justi<;a que, 
na oportunidade, decidiu, junto com as lideranc;as indígenas e o 
governo do estado, que a desintrusao da área seria imediatamente 
equacionada. Alegou, finalmente, que a ac;ao nada havia feito para 
provar a omissao da Uniao Federal. 

Como pode se observar, os réus utilizaram o prazo máximo per
mitido para apresentac;ao das contestac;oes. Esta foi urna estratégia 
para retardar a aprecia<;ao da solicita<;ao da n1edida liminar, já que 
o juiz havia condicionado o julgamento a avaliac;ao da contesta<;ao 
dos réus. 

Diante dessas contesta<;oes, a disputa teve prosseguirnento com 
o procurador da República no Maranhao, autor da inicial, dirigin
do-se a entao juíza federal da l.ª Vara no Maranhao, para contra
argumentar a Uniao Federal. 

A alega<;ao do procurador da República baseava-se na amplia
<;ao do objeto da ac;ao civil pública, pela Constitui<;ao Federal, que 
incluía a prote<;ao do patrimonio público e social, do meio ambien
te e de outros interesses difusos e coletivos. Citou ainda o artigo 110 
do Código de Defesa do Consurrúdor, que acrescentou ao artigo l.º 
da referida lei o inciso IV que diz: "a qualquer outro interesse difu
so ou coletivo". Admitiu entao que os direitos das populac;oes indí
genas tem índole coletiva, cabendo ao Ministério Público a sua de
fesa. Como as terras indígenas sao bens da Uniao, impor-se-ia ao 
Ministério Público sua defesa. 
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Combase nesses argumentos, solicitou a rejeic;ao da contestac;ao 
e esclareceu que o simples fato de ter sido formada urna comissao, 
pelos réus, para elaborar plano de retirada do povoado, nao incor
ria na perda do interesse processual. Isso porque os trabalhos da 
comissao nao haviam sido concluídos e o povoado continuava no 
mesmo lugar. Solicitou entao a concessao de medida liminar, mar
cando um prazo para que os réus procedessem a retirada do po
voado, sob pena de desocupac;ao manu rnilitari. 

Em janeiro de 1993 o juiz federal da l.ª Vara do Maranhao con
cedeu a medida liminar, estipulando o prazo de sete meses para a 
desocupac;ao da terra indígena. O texto que concedeu a medida 
liminar é marcado por afirmac;oes ambivalentes que oscilam de 
posturas evolucionistas e preconceituosas ao reconhecimento do 
direito dos índios a terra. Os índios sao reconhecidos como "do
nos desta terra", mas também como povo "belicoso e bárbaro". 
Por outro lado, como se tratava de matéria que nao exigia maiores 
considerac;oes, em face da clareza das leis brasileiras na garantía 
das terras aos índios e da gravidade da situac;ao, a demora na con
cessao da medida liminar deixa transparecer o interesse do julga
dor em postergar a decisao, favorecendo assim os interesses dos 
posseiros. Atitudes como esta dao margem para que se perceba 
que a "neutralizac;ao" no campo jurídico nao passa de urna figura 
de sintaxe.17 

É importante observar que decorreram sete meses, da primeira 
solicitac;ao da medida liminar, até sua concessao. Ao ser solicitada 
foram argumentados os riscos de grave lesao a ordem pública, bem 
como a integridade física de índios e brancos, o que constituiria, 
periculum in mora. A demora nao se justificava diante do acervo de 
elementos necessários para a decretac;ao da medida liminar, dispo
nível na petic;ao do procurador. De toda forma, após ter sido conce
dida tal medida, esta nao parece ter sido interpretada em caráter 

17 Para Bourdieu, o efeito de neutraliza<;ao no campo jurídico é obtido 
por um conjunto de características sintáticas próprias para marcar a 
irnpessoalidade do enunciado normativo e para constituir o enuncia
dor em sujeito universal, ao mesmo tempo imparcial e objetivo (1989: 
215). 
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liminru¡ un1a vez que nenhuma providencia foi tomada para efeti
vá-la coma urgencia devida. 

O Ministério Público Federal, após dar entrada na ac;ao civil pú
blica, manteve postura de vigilia e cobranc;a coro relac;ao as ac;oes 
que deveriam ser desencadeadas em func;ao da liminar obtida. 
Numa dessas cobranc;as solicitou que fossem notificadas a Uniao 
Federal e o estado do Maranhao para satisfac;ao da medida, o que 
nao vinha ocorrendo. Aquí cabe observar, no entanto que o prazo 
dado pela medida liminar nao .foi cumprido e nenhuma providen
cia foi tomada com relac;ao a essa omissao. 

Enquanto o Ministério Público cobrava a satisfac;ao da medida 
limin~ a Uniao buscava artifícios para retardar o processo. Por 
intermédio de sua procuradora-chefe, a Uniao requereu ao juiz fe
deral que fossem notificados: 

11 

Os possuidores de boa fé de imóveis encontrados na área 
indígena Canabrava/ Guajajara, para que, querendo, digam se 
aceitamos valores levantados pelos peritos designados por V.Ex.ª, 
como indenizac;ao prevista no artigo 231 da Constituic;ao, das 
benfeitorias por eles realizadas." 

Requereu ainda a notificac;ao dos mesmos /1 possuidores de boa 
fé" para que dissessem de seu evenh1al interesse em atuar no pro
cesso, na qualidade de assistentes, e acompanhar, também, os tra
balhos periciais. 

O contra-argumento a este requerimento veio através de outro 
requerimento, feíto pelo Ministério Público, por intermédio do pro
curador da l~epública, para que o pleito fosse indeferido, combase 
no seguinte: 

11 

A assistencia, como é sabido, constituí modalidade de inter
venc;ao de terceiro na causa, nos n1oldes preconizados nos arts. 
50 e seguintes, do Código de Processo Civil. Trata-se, contudo, 
de manifestac;ao de vontade de terceiro, no sentido de intervir 
na lide. Vale dizer, a iniciativa quanto a assistencia nao cabe a 
parte já integrante da relac;ao processual, mas sim ao terceiro ju
rídicamente interessado." 
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A decisao com relac;ao a tais requerimentos foi dada em 3/11/ 
1994. O juiz federal da 1.ª Vara questionou o próprio termo boa fé, 
utilizado pela Uniao, já que se tratava de urna reserva indígena. 
Mas acrescentou que nada impedía que a Uniao promovesse a in
denizac;ao dos posseiros que entendesse serem ocupantes de boa 
fé. No entanto, estranhou o pleito da Uniao: 

"Nao se entende como possa a Uniao, pleitear a notificac;ao 
dos invasores, cujos eventuais direitos, salvo melhor juízo, nao 
sao próprios daquela, incorrendo no obstáculo do próprio art. 
6. ºdo diploma processual civil. Ademais, o instituto da assisten
cia, quer simples, quer liticonsorcial, previsto nos arts. 50 a 55 do 
CPC, é modalidade de intervenc;ao de terceiros na lide, nao ca
bendo a Uniao, substituindo aos posseiros, forc;ar o ingresso dos 
mesmos na relac;ao processual já instaurada. Tal pretensao, sem 
dúvida alguma, provocaria imensa balbúrdia processual, se de
ferida, levando a soluc;ao da demanda para o próximo milenio, 
numa perspectiva otimista, pois se todos os quinhentos possei
ros passassem a integrar a lide como assistentes, certamente agí
riam por intermédio de milhares de promoc;oes e recursos, sem
pre no sentido de embarac;ar a marcha regular de feíto, adiando 
a desocupac;ao da reserva indígena, já determinada liminarmen
te por este juízo." 

Combase nesses argumentos, o juiz indeferiu o pedido formula
do pela Uniao, atendendo a solicitac;ao do Ministério Público. 

Q RECONHECIMENTO DA "NA<;AO" GUAJAJARA 

Quatro anos passaram-se desde a proposta da ac;ao civil pública, 
pelo Ministério Público Federal, sem que o processo chegasse a ter
·mo. Nesse intervalo, os atores da disputa nao permaneceram de 
brac;os cruzados, esperando o desfecho da "guerra legal". Muito 
embora os Guajajara tivessem concordado em dar um tempo ti justi
ffl, continuaram a luta por outros caminhos, usando de estratégias 
de pressao, violencia e negociac;ao. Nesse sentido, desobedeceram 
a leí fundamental do campo jurídico: 
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"Entrar no jogo, conformar-se como direito para resolver o 
conflito, é aceitar tacitamente a adoc;ao de um modo de expres
sao e de discussao que implica a renúncia a violencia física e a 
formas elen1entares da violencia simbólica, como a injúria" (Bour
dieu, 1989:229). 

A sentenc;a foi prolatada em 8/1/1996, reconhecendo os Guaja
jara como urna nac;ao e determinando o respeito ao seu hábitat. Na 
ocasiao, o estado do Maranhao já havia adquirido urna gleba para 
fazer o reassentamento dos moradores do Sao Pedro dos Cacetes, 
estando em andamento o re111anejamento. 

O juiz julgou procedente o pedido forn1ulado na ac;ao civil pú
blica, confirmou a liminar que já havia sido dada e condenou a 
Uniao Federal e o estado do Maranhao para, em conjunto e soli
dariamente: 

"l. Garantirem e promoverem, em caráter definitivo a deso
cupac;ao do povoado de Sao Pedro dos Cacetes, garantindo o 
reassentamento em condic;oes dignas na gleba Remanso; 

"2. Recolherem ao fundo de que trata o art. 13 da leí n.º 7.347 / 
85, o montante da multa imposta pela decisao liminar, no total 
de dois salários mínimos diários, a partir de 30/7 /1993, até a 
desintrusao completa da área; 

113. Realizarem o reflorestamento da área devastada pela in-
- ,, vasao. 

A Uniao Federal foi condenada a exercer, em caráter efetivo e 
permanente, o poder de polícia na regia.o, proporcionando a Funai 
meios para o desempenho dessa missao. 

No texto da sentenc;a, o juiz fez amplo percurso pela antropolo
gía, trazendo citac;6es dos principais autores que trabalharam a 
questa.o das relac;oes interétnicas, para dar maior substancia a sua 
argumentac;ao, aliás, coerente, durante todo o processo. 

O texto da sentenc;a demonstra a percep\'.ao de que esta disputa 
era urna disputa específica, urna vez que envolvía atores perten
centes a sociedades distintas. O juiz afirma os trac;os da ligac;ao dos 
índios comas terras por eles tradicionalmente ocupadas: 
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" "Há urna verdadeira relac;ao de ancestralidade entre os ín
dios e suas terras, pois nelas se encontram todas as marcas da 
cultura tribal que retrocedem a tempos passados, de difícil data
c;ao" (p. 13). 

Insiste no argumento, desenvolvido por outros peritos, de que 
nao estava em jogo um conceito de posse, nem de domínio no sen
tido civilista dos vocábulos, mas sim, o hábitat de um povo: 

"As terras indígenas, entretanto, decorrem de urn domínio 
imemorial, congénito e natural. Quando os conquistadores eu
ropeus aquí chegaram, já encontraram milenares na~oes indí
genas espalhadas pelo território da nac;ao que, entao, era «des
coberta» na visao colonialista. Os antigos e naturais senhores 
destas terras detinham-nas, portanto, a título primário, sem qual
quer outorga conhecida pelas legislac;oes medievais" (p. 16 -
grifo meu). 

Este juiz afirma que a relac;ao do indígena com suas terras nao 
pode ser regida pelas normas do Direito Civil. Parafraseando José 
Afonso da Silva, afirma: 

"Sua posse extrapola da órbita puramente privada, porque 
nao é e nunca foi urna sim.ples ocupac;ao da terra para explorá
la, mas base de seu habitat no sentido ecológico de intera<;ao do 
conjunto de elementos naturais e culturais que propiciam o de
senvolvimento equilibrado da vida hun1ana. Esse tipo de rela
c;ao nao pode encontrar agasalho nas limitac;oes individualistas 
do direito privado, daí a importancia do texto constitucional em 
exame, porque nele se consagra a idéia de permanencia essen
cial a relac;ao do índio comas terras que habita" (p. 17). 

E ainda, citando Joao Pacheco de Oliveira Filho, afirma: 

"Cabe frisar que o direito dos índios é originário e decorre de 
sua conexao sócio-cultural com pavos pré-colombianos que aqui 
habitavam. Tal direito nao procede do reconhecimento pelo Es-
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ta do (nem é anulado pelo nao reconhecimento ), mas decorre do 
fato mesmo da sobrevivéncia atual dos grupos humanos que se 
identificam por tradic;oes ancestrais e que se consideram como 
etnicamente diferenciados de outros segmentos da sociedade 
nacional" (p. 18). 

Ao referenciar esses autores o juiz pretendeu justificar a posic;ao 
que vinha assumindo, legitimando sua fala com o discurso da an
tropología e do direito. Ao discorrer sobre o contato dos povos in
dígenas coma sociedade brasileira, recuou ao tempo dos primeiros 
colonizadores, procurando evidenciar como a ocupac;ao indígena 
se perdia no ten1po. Mostrou, também, como o choque cultural com 
os colonizadores foi desastroso para os índios. Sobre as leis, referiu
se a defesa que muitas faziam da terra do índio, mas ressaltou que: 

"A protec;ao aos direitos dos índios era meramente pragmáti
ca e jamais se conheceu na história brasileira um único caso de 
punic;ao de colonos pela invasao de terras ou sevícia de indíge
nas" (p. 23). 

Concluiu sua argumentac;ao, afirmando que a legislac;ao atual 
protege a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos indíge
nas e a protec;ao do Estado a esses territórios e nao pode ficar a 
merce de injunc;oes políticas ou dificultada por burocracia da pró
pria máquina estatal: 

11 Ainvasao das poucas reservas indígenas existentes é um fato 
preocupante, pois poe a descoberto a inércia do poder público 
em resolver, de forma rápida, episódios de esbulho em território 
indígena" (p. 30). 

Ao trazer a questao para o caso concreto, objeto do processo, o 
juiz afirmou que nenhuma dúvida restava acerca dos resultados 
negativos da invasao da reserva Cana Brava por comunidades de 
nao índios. Entendeu que os Guajajara sempre dernonstraram nao 
ser pacífica a convivencia com os brancas, os quais eram estimula
dos por representantes do clero e por for~as políticas da regiao de 
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Grajaú e Barra do Corda. Na sua opiniao, estes lutavam por urna 
posse que julgavam legítima, como sempre lhes asseguraram seus 
mentores. Serviram como bodes expiatórios da invasao e foran1 ví
timas de processo social cruel que consistía em adiar urna solu<;ao 
para o problema fundiário nao resolvido a contento. 

Apesar das incursoes pela antropología e da fundamenta<;ao ju
rídica, o texto da senten<;a possui algumas falhas. Urna delas, que 
se repete nos demais textos dos juízes, diz respeito a ausencia das 
fontes nas quais obtiveram os dados utilizados. Sao citados dados 
demográficos referentes ao povoado de Sao Pedro dos Cacetes con10 
se fossem dados absolutos. No entanto, a cifra de 1.200 famílias 
referidas como incrustadas na área indígena, nao corresponde aos 
levantamentos feítos pela Funai e pelo estado do Maranhao, por 
ocasiao do reassentamento. Esses órgaos trabalharam com urna ci
fra de 511 famílias, ou seja, a metade do que foi citado pelo juiz na 
senten<;a. A fon te utilizada para tal afirma<;ao foi provavelmente o 
primeiro projeto elaborado para efetuar a transferencia dos povoa
dos. Ao longo do processo a cifra foi negada pelas comissoes que 
estavam realizando os levantamentos. O mesmo ocorreu quando 
foi citada a popula<;ao de Sao Pedro dos Cacetes, como estimada 
em 2.656 pessoas. Existem fonte$ confiáveis para se buscar esse tipo 
de informa<;ao, como a Sucam que possuía esses dados como da 
ordem de 1.693 moradores. 

Como tantos outros documentos já referidos neste trabalho, a 
senten<;a do juiz também afirma que a primeira demarca<;ao da área 
Cana Brava teria sido homologada pelo Decreto-Leí Estadual n.0 

81, de 15/12/1936. Este decreto-leí simplesmente autoriza ademar
ca<;ao de urna área para os índios Canela, nao fazendo nenhuma 
alusao aterra indígena Cana Brava. 

Em seu discurso, o juiz considera os índios como na<;oes, em 
dissonancia comos pressupostos do ordenamento jurídico. Ao 
fazer afirma<;ao desse tipo, aproxima-se mais da linguagem an
tropológica, que aliás está presente em grande parte da senten<;a. 
Cabe salientar que a defini<;ao dos índios como na<;6es foi urna 
constante nas senten<;as dos juízes relacionadas a essa disputa pela 
terra. 

A senten<;a foi proferida no momento em que estavam em fase 
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de conclusao os trabalhos de reassentamento dos posseiros do Sao 
Pedro dos Cacetes, na nova gleba, Remanso. As esferas administra
tivas conseguiram agir a tempo de evitar urna desocupa<;ao manu 
militan: 

O veredicto exposto na senten<;a do juiz é um exemplo do exer
cício da prática jurídica, no qual o profissional que dispoe da 
competencia técnica faz uso dos meios disponíveis, jurídicos e 
científicos, objetivando fazer triunfar sua causa. O veredicto aca
ba por selar um pacto político entre as exigencias inconciliáveis 
de posseiros e de índios. Sua eficácia simbólica está no fato de ter 
seu caráter arbitrário submerso pela legitimidade. Como afirmou 
Bourdieu: 

''O veredicto do juiz pertence a classe dos a tos de nomea<;ao 
ou de institui~ao, diferindo assim do insulto lan<;ado por um 
simples particular que, enquanto discurso privado que só com
promete o seu autor, nao tem qualquer eficácia simbólica; ele 
representa a forma por excelencia da palavra autorizada, pala
vra póblica, oficial, enunciada em nome de todos e perante to
dos: estes enunciados performativos, enquanto juízos de atri
bui<;ao formulados publicamente por agentes que atuam como 
mandatários autorizados de urna coletividade e construídos 
assim em modelos de todos os atos de categoriza<;ao, sao atos 
mágicos que sao bem-sucedidos porque estao a altura de se fa
zerem reconhecer universalmente, portante de conseguir que 
ninguém possa recusar ou ignorar o ponto de vista, a visao que 
impoem" (1989:236). 

A ausencia da cita<;ao das fontes nos discursos dos juízes pode 
ser explicada pela autoridade da qual é revestida sua palavra. Nao 
seria necessário indicar fon tes pois a sua fala teria marca da "ver
dade", acima do bem e do mal. 

A "guerra legal" configurou urna dupla conquista para os Gua
jajara: a terra em disputa foi reconhecida como indígena, sendo 
decretada a retirada dos invasores e houve o reconhecimento dos 
Guajajara como nafiio. Cabe, no entanto, esclarecer que esse reco
nhecimento foi feito apenas no discurso dos peritos e nao no orde-
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namento jurídico. De toda forma, urna ocorrencia desse tipo pode 
gerar um certo dissenso no campo jurídico. 

O deslocamento da disputa pela terra para o campo jurídico pós 
o Poder Judiciário em confronto com o Poder Executivo. As deci
soes judiciais funcionaram como cobranc;;a relativa a morosidade, 
parcialidade e omissao do Executivo. 

I 
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Capítu/06 

A TERRA COMO ELEMENTO 
DE ETNONACIONALIDADE 

"Dizer sentimento de nadonalidade é dizer sentimento de in
divid ualidade lústórica. Chega-se ao princípio de na~ao quando 
se afirma o princípio de indívidualidade, ou seja, afirma-se o prin
cipio do particular, do singula1~ contra tendencias generalizantes 
e universalizantes." 

CHABOD 

AGRANDE MAIORIA dos PAÍS ES sao culturalmente diver
sos. Raros sao aqueles cujos cidadaos partilham a mesma lín

gua e pertencem ao mesmo grupo étnico-nacional. O que se obser
va co1n mais freqüencia sao maiorias e minorias que se enfrentam 
com relac;;ao a direitos lingüísticos, representac;;ao política, currículo 
escolar1 e delimitac;;oes territoriais, dentre outras questoes. 

Com o objetivo de construir urna sociedade homogenea, os go
vernos, ao longo da história da humanidade, tem-se utilizado de 
diferentes estratégias com relac;;ao ao trato com as minorías cultu
rais. Essas estratégias variam do extermínio físico, o chamado ge
nocídio, até a assimilac;;ao fon;ada, mediante imposic;;ao de língua, 
religiao e costumes da maioria. Além dessas estratégias radicais, há 
tan1bém a política de segregar as minorías, mantendo-as em situa
c;;ao de discriminac;;ao económica e cultural, privadas dos direitos 
de cidadania. 

Tais estratégias nao ten1 sido eficientes para calar a voz das mi
norías. Assistimos hojea crescente aumento dos conflitos chama
dos interétnicos. E vivemos o paradoxo do processo de globaliza
c;;ao, que parece fortalecer as minorias nacionais. Como afirmou Hall 
(1998:95), a tendencia em direc;;ao a homogeneizac;;ao global tem seu 

1 No Brasil, os povos indígenas conquistaram, em 1998, parametros 
curriculares específicos. 
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paralelo num poderoso reviva! da etnia, algumas vezes de varieda
des .mais hfbridas ou simbólicas, nLas também, freqüentemente, das 
variedades exclusivas ou /1 essencialistas" . 

Esse ressurgimento da etnia poe em evidencia outra questao, que 
é a crescente separa<;ao entre o pertencimento ao corpo político e o 
pertencimento étnico, que elimina grande parte da atra<;ao original 
do programa de assimila<;ao cultural. Esse movimento acontece na 
contramao dos acontecimentos. Observa-se que os deslocamentos 
patrocinados pela globalizac;ao nao estao conduzindo a valores e 
identidades n1ais universalistas, cosmopolitas ou inte.rnacionaís. As 
etnias nao foram dissolvidas pela modernidade. 

Os estados nacionais latino-americanos, especialmente, nao se 
tem n1ostrado sensíveis ao multiculturalisn10, desenvolvendo polí
ticas que procuram dissolver as etnias indígenas no interior da so
ciedade nacional. O Brasil tem sido exemplo fértil de políticas assi
milacionistas. No entanto, a questao da diversidade cultural vem 
tornando-se presente nos fóruns internacionais, estimulando os 
estados nacionais a reconhecer e respeitar as djversidades étnicas. 

Cardoso de Oliveira2 entende essa aparente contradi<;ao como 
resultado da intercessao entre a microesfera, como domínio da par
ticularidade, assegurada pela vigencia do ponto de vista relativis
ta, e a macroesfera em que a defesa da diversidade cultural e do 
respeito aos direitos humanos passou a se constituir, notadamente 
na segunda metade do século XX, num pressuposto moral e ético 
universalista, grac;as aqueles fóruns. 

A questao do multiculturalismo e da multinacionalidade tern sido 
discutida nos foros intemacionais. Os direitos das minorias passa
ram a ocupar posi<;ao de destaque a partir dos arlos de 1960. A Or
ganiza<;ao das Nac;oes Unidas - ONU, por exemplo, passou a de
dicar maior atenc;ao as minorias.3 

As discussoes desenvolvidas nos organismos intemacionais tem 
acorrido fundadas em tres eixos principais: a questao da autodeter-

2 Conferencia proferida na 20.ª Reuniao Anual da Associac;ao Brasileira 
de Anb:opologia, Salvador, abril de 1997. 

3 Em 1971 foi encomendado um estudo sobre a definic;ao do que seriam 
povos ou nac;oes indígenas e sobre a discriminac;ao sofrida por eles. 
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mina~ao, a questao da alteridade e a questao da terra. A forma como 
esses eixos aparecem articulados é urna expressao da impossibili
dade de se pensar a questao da alteridade dissociada da questao da 
terra, urna vez que as identidades dos povos indígenas sao, geral
mente, identidades territorializadas.4 Com relac;ao a autodetermi
na<;ao e ao direito a terra, todos os organismos intemacionais e con
ferencias realizadas assumem posic;ao de respeito a esses direitos. 
As dife.ren<;as entre as concepc;oes vao surgir quando a questao se 
desloca para o reconhecimento dos pavos indígenas como na<;6es. 

A preocupac;ao coma questao territorial e com a autodetermina
c;ao esta o presentes na Conferencia Internacional sobre Discrimina
<;ao contra as Populac;oes Indígenas das Américas, realizada em 
Genebra, em 1977. Dois artigos do seu documento final tratam des
sas questoes: 

"Nenhum estado pode reivindicar os terrifónos de uma narao 
ou grupo indígena, exceto quando as terras tenham sido legalmente 
adquiridas por meio de tratado válido ou outro tipo de cessao 
livremente feíta" (artigo 8). 

"Nenhum estado, por meio de legisla<;ao, regulamenta<;ao ou 
qualquer outro meio, tomará atitudes que interfiram no direito 
soberano de naroes ou grupos indígenas de decidir quem a elas 
pertence" (artigo 12) (grifos meus ). 

As terras ocupadas por sociedades indígenas sao, neste texto, 
designadas como '' territórios nacionais", os quais devem ser res
peitados. No entanto, sao abertas excec;oes para situac;oes que nao 
estao claramente delineadas e que podem configurar um espac;o de 
expropria<;ao dos territórios indígenas. Por outro lado, os povos 
indígenas sao designados como nac;oes. O artigo 12 enfatiza o res
peito pela autodeterminac;ao dos povos indígenas, especialmente 
no que se refere aos limites étnicos nacionais. 

Arela<;ao entre o direito a propriedade da terra e a autodetermi
na<;ao foi refor<;ada na l.ª Conferencia Internacional das Organiza-

4 Cf. Canclini, 1995. 
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<;5es Nao-Governamentais sobre as Popula<;oes Indígenas e a Terra, 
sendo também confirmado o reconhecimento desses povos como 
nafoes. 

"Por regra geral todos os povos indígenas temo direito a au
todeter:mina<;ao e o de serem reconhectdos co1no nafoes segundo as 
condi<;oes estabelecidas nos artigas 1 e 2 da Declara<;ao de Prin
cípios sobre a Defesa das Nac;oes e Pavos Indígenas, de 1977. Por 
essa razao, os pavos indígenas nao deveriam ser considerados 
como minorías ou classes sociais; nao deveTian1 ser submetidos 
a nenhuma forma de dominac;ao colonial v (grifo meu).5 

Urna proposta elaborada pela ONU,6 apesar de refon;ar os as
pectos referidos acima, designa os povos indígenas como setores 
nao dominantes da sociedade, assumindo a rela<;ao desigual entre 
as na<;oes indígenas e os países nos quais estao inseridas, nos mol
des do que Kimlicka denomina minorías nacionais: 

"Sao comunidades/ povos e nafoes indígenas os que, tendo urna 
continuidade histórica com as sociedades anteriores a invasao 
e pré-coloniais, que se desenvolveram em seus territórios, se con
szderern distintos de outros setores das sociedades que agora pre
valecem nesses territórios ou em parte deles. Constituern agora 
setores ntlo dominantes da sociedade e tem a determinac;ao de pre
servar, desenvolver e transmitir a gerac;oes futuras seus territó
nos ancesfrais e sua identidade étnica, como base da continuac;ao 
de sua existencia enquanto povo, de acordo com seus próprios 
padroes culturais, suas instituic;oes sociais e selis sistemas legais" 
(grifos meus). 7 

5 a . Informe da Comissao Jurídica da l .ª Conferencia Internacional das 
Organiza~oes Nao-Governamentais Sobre as Popula~oes indígenas e a 
Terra, realizada em Genebra, em 1981. 

6 AONU criou, em 1982 um grupo de trabalho sobre popula~oes indíge
nas, subordinado a Subcomissao para Preven~ao da Discrimina~ao e 
Prote~ao das Minorias, que passou a se reunir, anualmente, em Gene
bra. 

7 Cf. Na<;oes Unidas. Study o/ the Proble1n o/ Discrilnination Against 
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Já a Organiza<;ao dos Estados Americanos - OEA, nos seus 
princípios para o Plano de A~ao Indigenista Interamericano, de 1977, 
desconhece os povos indígenas como na<;oes, muito embora enfati
ze o respeito a autodeternúnac;ao, o direito as terras e sugira o repú
dio ao tratamento colonialista e discriminatório as popula~oes in
dígenas: 

"a) autodeterminac;ao, como um direito dos povos indígenas 
de partici parem nas decisoes que afetam suas vidas; 

"b) igualdade, cultural e social, em repúdio ao tratamento co
lonialista e discriminatório das populac;oes indígenas; 

"c) direito de participa~ao nos benefí.cios sociais das na<;oes, 
em retribui<;ao pela contríbuic;ao histórica e atual dos povos in
dígenas na forma~ao da sociedade e da cultura; 

'' d) dignidade humana, em reconhecimento da maturidade e 
identidade dos povos indígenas, de seus valores culturais, e de 
sua rustória; 

"e) cooperac;ao irrestrita com os índios na recupera<;ao e 
prote~ao de suas terras e outras riquezas naturais, obtendo as
sistencia estatal e inclusao em programas de desenvolvimen
to abrangentes" (cf. Documento Preparatório para a Reuniao 
de Peritos sobre a revisao da Conven<;ao 107, OIT, Genebra, apud 
Carneiro da Cunha, 1986:14). 

Outros documentos foram produzidos nessa mesma perspecti
va como, por exemplo, a Resoluc;ao n.º 4, aprovada no IX Con
gresso Indigenista Interamericano, de 1985, que recomenda aos 
Estados que: garantam a participac;ao dos povos indígenas na to
mada de decisoes relativas ao desenvolvimento; reconhec;am a 
natureza multiétnica e pluricultural das sociedades nacionais; 
estimulem a educa~ao bilíngüe e substituam a perspectiva "inte
gracionista" por urna política de respeito e favorecimento do de
senvolvimento autónomo, baseada nos valores, objetivos e aspi-

I~1digenous Popu(at~ns, de autoría de José Martinez Cobo, relator espe
c1~l da. Subcormssao sobre Preven~ao da Discrimina<;ao e prote<;ao as 
M1nonas. Genebra: ONU, apud Carneiro da Cunha, 1986:379. 
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rac;oes desses povos, a fim de conseguir a igualdade na diversi
dade.8 

A Organizac;ao Internacional do Trabalho - OIT elaborou vá
rias conven<;oes sobre os trabalhadores índios. Urna das n1ais im
portantes foi a de n.0 107, de 1957, da qual o Brasil é signatário, 
juntamente com outros 26 países. Apesar da sua importancia em 
defesa das populac;oes indígenas, essa convenc;ao possuía aspectos 
assimilacionistas e etnocentricos, que foram revistos e modificados 
em 1986, de modo que enfatizasse alguns dos direitos dos povos 
indígenas, tais como: o controle sobre seu próprio desenvolvimen
to económico, social e cultural; o entendimento, em pé de igualda
de, com a sociedade nacional, por meio de suas próprias institui
c;oes; o respeito as suas terras e o poder de decisao sobre remoc;oes 
ou quaisquer outras formas de apropriac;ao.9 No entanto, essa revi
sa.o nao alterou a concepc;ao, preponderante nos fóruns intemacio
nais, de que os povos nao constituem nac;oes. 

No ano de 1989, um seminário da ONU, em Genebra, reconhe
ceu a situac;ao de discriminac;ao vivida pelos povos indígenas, evi
denciando que as recomendac;oes das várias conferencias nao ha
viam sido incorporadas pelos países aos quais se deveriam aplicar. 
Novas recomendac;oes foram feítas: 

"Os povos indígenas tem sido e continuam sendo vítimas do 
racismo e da discriminac;ao racial; as relac;oes entre Estados e 
povos indígenas devem basear-se mais no consentimento livre e 
fundamentado na cooperac;ao, do que na simples consulta e par
ticipac;ao; e os povos devem reconher-se como sujeitos idóneos 
de direitos coletivos" (folletos informativos s6bre los derechos 
humanos, n.º 09. Publicac;ao do Centro de Derechos Humanos 
de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra) (traduc;ao mi
nha). 

8 a. Relatório da reuniao de peritos sobre a revisao da Convenc;ao 107 
OIT, Genebra, 1986. 

9 a. Informe da reuniao de peritos sobre a revisao da conven<;ao sobre 
popula<;6es indígenas e tribais, 19, 1957 /107, de 1.0 a10 de setembro de 
1986. Genebra: International Labour Office, 1986.10 
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O Brasil incorporou a sua política indigenista alguns dos pontos 
evidenciados nesses documentos de caráter internacional. Sua le
gislac;ao indigenista foi transformando seus pressupostos essen
cialmente assimilacionistas em urna postura mais voltada para o 
respeito a diversidade cultural dos povos indígenas. Mas o Estado 
nacional brasileiro nao reconhece a existencia de outras nac;oes den
tro do seu território. Ao tratar com essas "minorias" recusa-se a 
conferir-lhes o status de na<;oes, porque isso poderia enfraquecer 
sua integridade como Estado nacional, utilizando expressoes tais 
como: minorías étnicas, povos, índios, etc. 

Cabe ainda enfatizar que a distancia entre o que está posto nos 
principios, acordos e legislac;oes e o que ocorre nas relac;oes concre
tas, é muito grande. Esta nao é urna característica exclusiva do Bra
sil, mas de todos os Estados nacionais. Alguns deles, como o Cana
dá, avanc;aram mais no respeito a diversidade, admitindo sua poli
etnicidade e sua multinacionalidade. 

BRASIL: UM " E STADO ILEGITIMO" 

O Estado nacional brasileiro foi sendo construído no confronto 
com a metrópole colonialista. O Brasil Colónia possuía a cara da 
diversidade, expressa nas várias nac;ües indígenas que aquí foram 
encontradas e nos povos africanos, europeus e asiáticos que para cá 
imigraram, compulsória ou espontaneamente. 

A construc;ao do Estado nacional brasileiro ocorreu de forma se
melhante a outros Estados que se originaram de Estados coloniais, 
configurando o que Guibernau (1997) denominou ,,,Estados ilegíti
mos". Estes sao Estados que incluem e1n seus territórios diferentes 
nac;oes, levando, em geral, a predominancia de urna sobre as ou
tras.10 

Muito ernbora todos os individuos que vivem no território do 
Estado sejam considerados cidadaos, possuindo os mesmos direi-

10 Na mesma linha de argumenta~ao, Hall (1998) afirma que as na..;oes da 
Europa ocidental sao todas híbridos culturais, pois sao compostas de 
mais de um povo ou etnia. 
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tos e deveres, o que ocorre é urna espécie de discrimina<;ao que pro
vém do fato de o Estado tentar incutir urna cultura comum, perse
guindo a homogeneiza<;ao dos cidadaos. O Brasil, por exemplo, nao 
reconhece aos índios as cidadanias étnicas, estando eles subjuga
dos a cidadania brasileira. Por outro lado, como vimos anterior
mente, em apenas algumas conferencias intemacionais foi reconhe
cido o status de na<;oes aos povos indígenas. 

Está é urna questao que tem assurnido grandes propor<;oes na 
atualidade, especialmente <liante da crise que os Estados nacionais 
estao atravessando. A grande indaga<;ao que se levanta é como as 
identidades nacionais estao sendo afetadas pelo processo de globa
liza<;ao. No entanto, cabe esclarecer que as identidades nacionais 
que esta.o em crise sao as que se constituem corno urna ilusao sim
bolizada no Estado (Ianni, 1993:72). 

A forma como a questao do reconhecimento dos povos indíge
nas como na<;oes tem sido considerada no Brasil enquadra-se em 
duas posturas: a do reconhecimento das na<;oes indígenas, ou a da 
sua nega<;ao. 

Como foi discutido no Capítulo 1, no Brasil Colonia os povos 
indígenas eram reconhecidos como nac;oes. Na crónica oficial lusi
tana e no relato dos viajantes do século XVIII a categoría nac;ao é 
utilizada para definir os povos indígenas e é feíta a distin<;ao entre 
nac;oes bárbaras e mansas. Os bárbaros eram vistos como povos 
que se recusavam a aceitar a conquista e a catequese e eram rnaus 
por natureza. Essa classificac;ao orientou o estabelecim.ento das po
líticas específicas para os povos indígenas. 

Pitta, ao tratar dos gentios existentes no Brasil, afirmou: 

' 
11Todo esse vastíssimo corpo, que ternos mostrado, estava pos-

suído e habitado de inculta gentilidade, dividida em inumerá
veis nac;oes, algumas menos feras, mas todas bárbaras: nao ti
nham culto de religiao, idolatravam a gula, e serviam ao apetite, 
sem regímen de lei ou de razao; tinham principais, a quem da
vam moderada obediencia, que mais era respeito que sujeic;ao, 
repugnantes a doutrina evangélica, que lhes pregou o glorioso 
Apóstolo S. Tomé, a quem nao quiseram ouvir, e afugentara1n de 
todos os seus países" (1952:36-7). 
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O reconhecimento dos povos indígenas como nac;oes está aí as
sociado a urna discriminac;ao preconceituosa que os define como 
11 inculta gentilidade11

• 

Algumas políticas foram propostas para dissolver essas na<;oes 
no conjunto da popula<;ao da Colonia,11 indicando que o reconheci
mento como na<;oes era apenas figura de retórica. Desde entao, já 
se configurava a lógica ambígua dos reconhecimentos, que sempre 
marcou a rela<;ao do Estado brasileiro com os povos indígenas. 

A questao da terra já se afirmava como desafio para os coloniza
dores. Aterra nao é apenas um espac;o físico, é também urna cons
truc;ao social e histórica. Nesse sentido é necessário construí-la e 
decodificá-la nos termos da sociedade que a ocupa. Como bem si
tuou Maldi (1977), os espa<;os u descobertos" pelos colonizadores 
obrigaram o europeu a repensar suas concepc;oes geopolíticas. A 
fronteira medieval européia havia sido formada no ambito medi
terraneo e os homens mediterraneos sentiam esta paisagem como 
urna medida de si mesmos. Em contraposic;ao a isso, a América en
contrada era desmesurada: /1 rios que pareciam oceanos11

, 
/1 árvores 

de altura inacreditável" . A diferen<;a de escala no mundo físico e a 
presen<;a de urna humanidade distinta e desconhecida, causaram 
forte impacto no colonizador. 

No imaginário do colonizador, o índio era o habitante de um 
espa<;o indefinível, incompreensível, flutuante e, sobretudo, nebu
loso. O projeto colonizador foi, antes de mais nada, o de transfor
mar o espac;o desconhecido em território plaus~vel, combase nos 
códigos culturais europeus. 

Entraram em confronto, entao, diferentes lógicas espaciais: a 
autóctone e a européia. Os europeus nao conseguiram divisar, nes
sa imensidao, nenhuma fronteira demarcada nos moldes nativos. 
Desde 1534, comas capitanias hereditárias, come<;ou a se impor a 
lógica espacial européia, coma defini<;ao administrativa das fron
teiras. No entanto, como afirmou Ianni (1993), o território é um es
pac;o que a sociedade, o povo, os grupos e as classes, criam e re
criam, na quantidade e na qualidade. No caso do Brasil essa dina-

u Essas políticas foram expostas no Capítulo l. 

A terra como elemento de etnonacionalidade 1 3 1 1 



mica foi definindo-se a partir da interposic;ao de fronteiras inter
nas: as fronteiras dos territórios indígenas. 

As missoes religiosas, por exemplo, logo se impuseram como 
instituidoras de fronteiras internas, cujas bases estavam na seden
tarizac;ao das sociedades que tinham a mobilidade como elemento 
cultural fundamental. Outro artificio demarcador de fronteiras fo
ram as vilas, criadas pelo Directório Pombalino. Eram todos artifí
cios arbitrários que estavam distantes dos con tomos das nac;oes in
dígenas: 

"A rigor, os contornos das nac;oes indígenas nao acompanham 
exatamente as mesmas linhas estabelecidas pelas nac;6es burgue
sas. Tem outros desenhos. As vezes estendem-se muito além, no 
espac;o e no tempo, na história e no imaginário. As nac;oes indí
genas transbordam da geografia e história. Assim como os 3 ou 
4 séculos de colonialismo invadem o século 20, também as de
zenas de séculos de cultura, modo de vida e trabalho de nac;oes 
indígenas invadem as nac;oes burguesas do século 20" (Ianni, 
1993:51). 

Estabeleceu-se, dessa forma, a disputa interna por fronteiras "na
cionais". Nao só no caso brasileiro, mas de outros países, especial
mente americanos, a história da formac;ao da sociedade nacional é 
a história da luta pela terra. Essa luta tem assumido, muitas vezes, 
contornos de guerra. 

A ARTE DE CIVILIZAR COM FÉ E BRANDURA 

' 
Coma instituic;ao do Estado brasileiro, os povos indígenas dei

xaram de ser designados como nn~oes e passaram a ser definidos 
genericamente como fndios. Essa foi urna expressao da tentativa de 
aniquilamento das culturas das minorías nacionais. A partir de 
entao, as concepc;oes do território indígena passaram a ser funda
mentalmente urna questao jurídica. O território tomou-se parte cons
titutiva do Estado brasileiro, que passou a definir, guardar e defen
der seu território. O que estava em jogo era o próprio espac;o do 
Estado que se expandía, segundo sua lógica, por sobre os territó-
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rios indígenas. A questao indígena deixa de ser exclusivamente de 
mao-de-obra e passa a ser urna questao de terras. 

O que se observa é um processo de construc;ao de um Estado 
nacional, que parte de nac;oes específicas e procura fundí-las numa 
única nac;ao e que se apropria de territórios particulares para impor 
seus limites geopolíticos. 

Nesse sentido, as políticas voltadas para essas minorías procu
ravam estabelecer formas de integrac;ao dessas culturas a chamada 
cultura principal. Foram inúmeras estratégias, religiosas, educa
cionais, políticas, culturais e, quase duzentos anos depois, esses "ín
dios" insistem em contra-estratégias para rejeitar os processos de 
homogeneizac;ao impostos pelo Estado. 

Andrada e Silva, que teve papel fundamental na articulac;ao da 
Independencia e na construc;ao do Estado nacional, no seu projeto 
apresentado a Constituinte de 1923, percebeu a dificuldade que seria 
a catequizac;ao e o aldeamento dos índios bravos do Brasil. Entendía 
este político que seria difícil adquirir a confianc;a e o amor dos ín
dios e justificou: 

"Porque, como já disse, eles nos odeiam, nos temem, e poden
do nos matam, e devoram. E havemos desculpá-los; porque com 
o pretexto de os fazermos cristaos lhes ternos feito e fazemos 
muitas injustic;as, e crueldades" (1998:97). 

Esse autor considerava a civilizac;ao dos índios objeto de sumo 
interesse para o Brasil. Acreditava que, com as novas aldeias que 
se formassem, aumentaría a agricultura dos generes comestíveis 
e a criac;ao de gado. Na sua proposta de civilizac;ao, sugería a utili
zac;ao de meios brandos. No que diz respeito as terras indígenas 
propós: 

"Justic;a, nao esbulhando mais os índios, pela forc;a, das terras 
que ainda lhe restam, e de que sao legítimos senhores, pois Deus 
lhas deu; mas antes comprando-lhas como praticaram, e ainda 
praticam, os Estados Unidos da América" (ibidem:102 - grifo 
meu). 
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Os meios brandos, por ele propostos, significavam apenas urna 
tática mais sutil de expoliar os povos indígenas de suas terras e 
suas culturas. O esbulho deveria ser substituído pela compra, que 
da mesma forma implicava o "desconhecimento" dos territórios 
específicos. 

Seu projeto de civilizac;ao previa também que se proibisse nas 
aldeias o uso da língua "da terra", ensinando em seu lugar o portu
gues, para acabar com a separac;ao, o isolamento e "banir a igno
rancia e barbárie de costumes". 

Essa proposta de civilizac;ao nao foi incorporada a Constituic;ao 
de 1824, mas expressa urna visao que a sociedade brasileira tinha 
dos povos indígenas. A política voltada para os povos indígenas, 
durante o Império, foi nitidamente inspirada pela ideología de ci
vilizac;ao dos índios, por meio de catequese e educac;ao, objetivan
do a diluic;ao de suas especificidades culturais e a construc;ao da 
identidade nacional brasileira. A carta constitucional simplesmen
te ignorou a existencia dos povos indígenas. Apenas no Ato Adi
cional a Constituic;ao de 1824, aprovado em 1934, existem referen
cias a promoc;ao da catequese e da civilizac;ao do indígena, e ao 
estabelecimento de colonias indígenas. 

A história das relac;oes entre o Estado brasileiro e as "minorías 
étnicas" aponta para desdobramentos que precisam ser explora
dos. O fato de o Estado nao ter conseguido assimilar as chamadas 
minorías étnicas, associado a crescente organizac;ao política destas, 
tem gerado situac;oes de confronto que despertam o que Canclini 
(1995) chamou de "nacionalismo potencial" dessas nac;oes, que es
ta.o artificialmente incluídas no Estado nacional brasileiro. 

l 

A CONSTITUl~ÁO DA TERRITORIALIDADE GUAJAJARA 

A construc;ao do que atualmente é definido como a territoriali
dade Cuajajara deu-se no confronto com a colonizac;ao do Brasil e, 
posteriormente, no confronto com a construc;ao da territorialidade 
brasileira. 

Ainda no Brasil Colonia, quando viviam na regiao do Pindaré, 
os Cuajajara entraram em guerra contra a expedic;ao de Bento Ma
ciel Parente, em 1616 (Comes, 1999). Em 1640, outra expedic;ao es-
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cravista capturou cinqüenta casais da nac;ao Pinaré, que Comes afir
ma serem os Cuajajara. Quando ainda estavam no Pindaré, foram 
alcanc;ados pelas missoes jesuíticas, que apesar de terem reduzido 
o perigo dos ataques das expedic;oes de guerra, subjugaram grande 
parte dos Cuajajara para a catequizac;ao. Isso ocorreu pelo método 
de descimento para urna missao, instalada a quinze días de distan
cia da regiao onde antes se encontravam, no Alto Pindaré. Outras 
miss5es jesuíticas foram criadas para os Guajajara, sendo a de Ma
racu 12 a que mais prosperou. 

De acordo com Comes: 

"É possível especular que o território Tenetehara original abran
gia urna larga faixa de terra ao longo de quase todo o rio Pindaré, 
desde a altura da desembocadura do igarapé Buriticupu até a de
sembocadura dorio Zutiua. Essa largueza alcanc;ava, a oeste, o rio 
Curupi e, a leste, as margens dorio Grajaú" (Comes, 1999). 

O território acima descrito representa urna reconstruc;ao do au
tor, baseada nas informac;oes sobre a ocupac;ao Guajajara. No en
tanto, como veremos adiante, nao era o território "reconhecido" 
pelos Guajajara, que possuíam outra representac;ao de espac;o. 

As aldeias jesuíticas foram a primeira forma significativa de al
terac;ao na configurac;ao da territorialidade Guajajara. Essa alte
rac;ao nao ocorreu de forma pacífica, pois muitos Cuajajara fugi
ram das miss<5es, ao passo que outros conseguiram manter-se a 
margem. 

Após a independencia do Brasil outras interferencias ocorreram 
na forma de ocupac;ao dos Cuajajara: a implementac;ao das colo
nias indígenas e das diretorias parciais de índios. Da mesma forma 
que ocorria no Brasil Colonia, a preocupac;ao do Estado era "domes
ticar" os índios de modo que permitisse o avanc;o da "civilizac;ao" 
do país. Mais urna vez os Guajajara foram submetidos a re-ligiosos, 
ou mesmo a diretores leigos, nas colonias e diretorias parciais. Nes
se período, muitos já haviam migrado para a regiao dos rios Mea-

12 A missao de Maracu é atualrnente a cidade de Viana. 
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rim, Corda e Grajaú. Na conquista dos novos espac;os territoriais 
enfrentaram os Trmbira, tradicionais habitantes da regiao. 

O depoimento abaixo expressa a representac;ao que os Guajajara 
fazem desses deslocamentos: 

JI Nóis vem vindo empurrado de muitos anos/ desde o come~o do des
cobnmento do Brasil nóis vem vindo empurrado pelo branco ... A con
fusao do Alto Alegre e do Sao Pedro dos Cacetes há muitos anos 
que nóis vem pelejando para adquirir essa gleba de terra. Desde 
o tempo do SPI nóis vinha pelejando prá adquirir essa gleba de 
terra. Mas o pessoal do SPI eles nao tinha forc;a. Entao tinha o 
Alto Alegre aí, que já tava desocupado né? Tinha pouco mora
dor no Alto Alegre, no Sao Pedro dos Cacetes, né? Fizeram urna 
cidade, um povoado, mas que nóis pelejava pra tomar porque 
era nosso. Era nosso desde muito tempo, desde quando os índios 
chegaram pra essa regiao aquí num tinha civilizado, nenhum 
morando em Alto Alegre. Alto Alegre era urna aldeia de índio, a 
aldeia lá do Caboré porque ele era o chefe." 

JI Desde muito longe que nóis vem vindo empurrado/ desde Rio de 
/aneiro por aí tudo nóis vem vindo empurrado, nossos avós, bi
savós e nóis vem se acabando por aí né? (Cacique Guajajara, al
deia Cocalinho, 1980- grifos meus). 

Essa representac;ao que os Guajajara fazem do seu território, como 
estendendo-se até o Rio de Janeiro é fruto do contato comos bran
cos e do acesso as descri<;oes que foram feítas do território Tupi, tais 
como a de Mazzoleni: 

I 

"Os tupis estabeleceram-se sobretudo ao longo de urna am
pla faixa do litoral brasileiro da baía do Rio de Janeiro até o Ma
ranhao" (1994:66). 

Segundo Wagley & Galvao, a concepc;ao tradicional de território 
dos Guajajara está circunscrita ao terreno da aldeia. Para os Guajaja
ra, o território que circunda a aldeia é propriedade desta. Nesse 
sentido, cada aldeia tem sua terra ou terreno: Ze hewu rae ihe, que 
significa "aqui é terra de minha aldeia". Esta idéia de espac;o está 
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associada ao tipo de organizac;ao social Guajajara, segundo a qual 
cada aldeia forma urna unidade independente.13 

- Aliás, a concepc;ao de território dos povos indígenas remete, sem 
dúvida, para urna noc;ao geométrica, mas urna geometria que nao 
está subordinada as formas jurídico-políticas. 

De acordo com Viveiros de Castro, a concepc;ao Araweté de ter
ritorialidade, por exemplo, é aberta. Eles nao tinham, até bem pou
co tempo, a no~ao de um donúnio exclusivo sobre um espac;o contí
nuo e homogéneo. Sua história fala de um movimento constante de 
fuga diante de inimigos mais poderosos (1994:31). 

Da mesma forma, os Guajajara nao possuíam a noc;ao de domí
nio sobre um espac;o contínuo e homogéneo. O contato comos bra
sileiros gerou novas formas de concepc;ao da territorialidade, mar
cadas pela noc;ao jurídico-política, que envolve a interferencia do 
Estado nacional. 

A forma mais recente pela qual se dá essa interferencia é a políti
ca de demarcac;ao de terras indígenas. Os critérios de demarcac;ao 
desenharam um novo espac;o para os Guajajara, que foram sendo 
alocados em diferentes áreas, que hoje somam dez.14 Todas essas 
áreas esta.o demarcadas e homologadas, mas várias enfrentam pro
blemas de invasoes. 

A terra indígena Cana Brava/ Guajajara, palco onde ocorreu a 
disputa pela terra aqui analisada, é um exemplo dos vários tipos de 
confrontos entre Guajajara e sociedade brasileira, decorrentes das 
11 invasoes" que desconhecem os territórios Guajajara. 

A primeira demarcac;ao dessa terra ocorreu nos anos 20 e a últi
ma nos anos 70. Essa terra, ao longo de sua existencia, tem enfren
tado sérios problemas de invasoes que acabaram por redefinir seus 
limites, limites estes que já nao eram postas pelos Guajajara, mas 
definidos pelo Estado brasileiro. 

Ao longo do processo de disputa pela terra, nos momentos de 
tensao e conflito, emergiram várias representac;oes sobre terra, ci-

13 Um Guajajara, ao definir o território de sua aldeia, afirmou que se es
tendia desde um afluente dorio Pindaré até onde o sol se p5e (Wagley 
& Galvao, 1955:60). 

14 Estas áreas estao descritas no Capítulo 3. 
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í' dadania, nacionalidade. A situa<;ao de disputa refor<;ou o contraste 
entre Guajajara e brasileiro. As fronteiras étnicas/ nacionais surgi
ram como bem demarcadas. Nao existiam dúvidas sobre quem era 
Guajajara e quem era brasileiro. Aquí cabe, no entanto, um esclare
cimento. Os Guajajara em alguns momentos se afirmavam como 
brasileiros, quando remetiam a ocupa<;ao prirnária do território bra
sileiro. Os "verdadeiros brasileiros", afirmam, sao os Guaja jara, por 
terern ocupado esse território antes dos colonizadores. No entanto, 
ao se afirrnarern como verdadeiros brasileiros, os Guajajara nao es
tao identificando-se com o conjunto dos demais brasileiros. 

Os Guajajara constituem urna na<;ao, no sentido de urna comu
nidade imaginada (Anderson, 1996). Eles constituem o "ser ver
dadeiro": Tenetehara tem (verbo ser) mais o adjetivo ete (íntegro, ver
dadeiro ), mais o substantivizador har(a) (aquele, o) (Gomes, 1999). 
Segundo este autor, a autodenomina<;ao dos Guajajara designa a en
carna<;ao perfeita da humanidade. Para eles, na escala universal dos 
povos, estao em primeiro lugar e depois o resto da humanidade. 

A rela<;ao comos brasileiros introduziu novos elementos na iden
tificac;ao do povo Guajajara, já que estes foram "incorporados" ao 
Estado nacional brasileiro. No entanto, os vários séculos de contato 
nao destruíram o" discurso" que representa a cultura nacional Gua
jajara (Hall, 1998). Como afirmou este autor, as culturas nacionais, 
ao produzir sentidos sobre a na<;ao, sentidos comos quais podemos 
nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estao conti
dos nas estórias que sao contadas sobre a na<;ao, ou seja, nas memó
rias que conectam seu presente com seu passado: 

"Urna cultura nacional é um discurso - um'modo de cons
truir sentidos que influencia e organiza tanto nossas a<;oes quan
to a concep<;ao que ternos de nós mesmos" (1998:50). 

O "discurso" Guajajara vai sendo elaborado combase nas estó
rias, imagens, nos eventos, conflitos, que envolvem diretamente as 
rela<;oes externas, sobretudo com os brasileiros, sern contudo con
fundir-se com o "discurso" brasileiro. 

A narrativa Guajajara constrói-se, também, a partir de um espa
<;o, definido em disputas conflituosas, mas que representa suas fron-
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teiras étnicas. A identidade Guajajara é urna identidade territorial. 
Quando estou usando essa expressao nao o fa<;o nos termos pelos 
quais Canclini (1995) designa as identidades modemas,16 mas con
siderando a importancia que o território assume no processo de 
identifica<;ao Guajajara. 

Como afirmei anteriormente, há momentos nos quais os Guaja
jara se afirmam como crdadtios brasi!eiros. Essa identifica<;ao ocorre 
quando pretendem reivindicar qualquer tipo de assistencia dada 
pelo Estado brasileiro. A situa<;ao de insen;ao da na<;ao Guajajara 
na na<;ao brasileira gera ambigüidades desse tipo. A cidadania bra
sileira é assurrlida apenas com rela<;ao aos direitos que podem ad
vir dessa condi<;ao. Nao se trata de urna identifica<;ao que contami
ne toda a vida social dos Guajajara, nem que desenvolva o sentido 
de pertencimento ao povo brasileiro. Os Guajajara sentem-se tan
gencia/mente brasileiros. 

Nesse proct~sso, os Guajajara acabam por reinterpretar as insti
tui<;5es da sociedade brasileira, como urna estratégia de sobrevi
vencia, ante a pretensao totalizadora do Estado brasileiro e a cons
ciencia de que a rela<;ao colonial que se estabeleceu de início gerou 
formas de dependencia, as quais os Guajajara estao subordinados. 

A TERRA E SUAS NARRATIVAS 

A no<;ao de terra assumiu significados diferentes para os dife
rentes atores, ao longo do processo de disputa. Os Guajajara conce
biam a terra como o elemento fundamental para a reprodu<;ao de 
sua sociedade: 

"Eu só tem que defender a terra para meu povo. O índio ele 
quer a terra num é pra comercializar que nem o branco nao, o 
branco quer terra pra ele tá vendendo pra mao de um, de outro, 
de outro, de outro, pra ele inricar. O índio num quer terra pra 

16 ~ara Canclini as identidades modernas sao territoriais e monolingiÚs
tlcas por se terem construído subordinando regioes e etnias dentro de 
um espa<;o rnais ou menos arbitrariamente definido, chamado na<;ao. 
Sao características dos Estados nacionais (1995:35). 
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isso nao, o índio quer terra pra sobrevivéncia dele porque ele 
sabe que vai deixar o futuro do povo dele ele vai se acabar e vai 
deixar aquela terra pro povo dele" (trecho de entrevista com li
deran<;a Guajajara, 1993). 

É a idéia do espa<;o como urna dirnensao da sociedade, que está 
configurada na terra explorada como fator de produ<;ao e como lu
gar de moradia. O uso da terra é ordenado segundo os princípios 
do parentesco. É o znneywy (nossa terra) associado ao znnerekohnw 
(nossa vivencia), que se vai construindo junto a "terra que foi tira
da pra nóis" (aterra demarcada pelo Estado). 

Muito embora vivenciem urna situa<;ao peculiar, imposta pelo 
Estado brasileiro, configurada no usufruto da terra, os Guajajara 
possuem o sentimento de propriedade da terra. É urna idéia de pro
priedade que mistura princíp:ios jurídicos, que estao postas na Cons
titui<;ao brasileira, com princípios de imemorialidade. 

O que hoje constituí o território Guajajara é um conjunto de 
'
1 ilhas" que se configuraram no confronto entre os interesses da so
ciedade brasileira e as reivindica<;oes dos Guajajara. É o znneywy 
moldado pela "terra que foi tirada pra nóis". 

Terreno, nossn terrn, nosso lugar, tern'tório sao as expressoes que os 
Guajajara utilizara, em portugués, para expressar o espa<;o por eles 
ocupado. Ao expor as condi<;oes para permitir a passagem da rede 
elétrica da Chesf pela terra indígena, urna comissao Guajajara as
sim se expressou: 

"Primeiro, após a saída dos últimos invasores do tern'tóno, ou 
seja, a saída dos invasores do Alto Alegre e Sab Pedro dos Cace
tes e a turma do bandido Felipe Preto" (documento redigido pelo 
Conselho Tribal Guajajara, em 10/3/1979). 

A no<;ao de território expressa urna representa<;ao coletiva, urna 
ordena<;ao do espa<;o, formada combase no dado imediato dama
terialidade. Indica a pretensao dos Guajajara de exercer o controle 
do espa<;o, que já nao é mais o espa<;o circunscrito ao terreno da 
aldeia, mas o terreno de várias aldeias, nao permitindo a fixa<;ao de 
estrangeiros, denominados invasores. A presen<;a de funcionários 
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da Funai na área é permitida, até porque nao se trata de fixa<;ao, 
mas presen<;a temporária e sujeita a aprova<;ao da comunidade 
Guajajara. Mesmo nesse caso, a presen<;a de estrangeiros tem sido 
continuamente reduzida. Grande parte dos funcionários da Funai 
que trabalham com os Guajajara sao membros do grupo, até mes
mo o administrador regional de Barra do Corda.16 

A defini<;ao de um território é resultado de urna constru<;ao sim
bólica e implica o estabelecimento de fronteiras que expressam a 
concep<;ao que a sociedade faz da alteridade. Como afirmou Bour
dieu (1989), a fronteira nunca é mais do que o produto de urna di
visao a que se atribuirá maior ou menor fundamento na "reali
dade".17 

No caso específico do território Guajajara em disputa, diferentes 
fronteiras foram estabelecidas ao longo do tempo, condicionadas a 
conjunturas históricas e políticas. Os Guajajara, num recurso sim
bólico que os remete as origens pré-colombianas, falam de um ter
ritório que seria bem maior, aliás que se confundiría comas frontei
ras do país que era originalmente ocupado por povos indígenas: 

"Eles querem dizer que nós tamo querendo tomar o Sao Pe
dro, nós nao tamo tomando o Sao Pedro nao, nós tamo é recebendo 
o que é nosso, num é nada deles nao, é nosso. Desde 1500 esse 
na<;ao branco vem tomando o que é do índio, vem acabando com 
a terra do índio, vem acabando com a ca<;a do índio, vem aca
bando com a pesca do índio e vem acabando com a riqueza na
tural do subsolo do índio. Isso que vem acontecendo desde que 
eles vinheram de lá dos infemos, lá de onde eles vinheram num 
devia ter vindo e culpado disso tudim é aquele safado Pedro 
Álvares Cabral. Que o índzo nesse país niio é emprestado, empresta
do nesse país é os branco, que Deus quando fez essa terra ele 
deixou os índzo aquí que sao os dono própno dn !erra ... Aqui é terra 
do índio por isso o índio tem que gritar dentro do que é dele 

16 AAdministra~ao Regional de Sao Luís já foi dirigida por urn Guajajara, 
da terra Bacurizinho. 

17 Nesse sentido, ver Franchetto (1985), quando analisa aterra indígena 
corno urna decisao do Supremo rribunal Federal. 
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porque é dele, aquí num é nada de branco nao. Essa terra do 
Brasil inteira é nosso" (lideranc;a Guajajara, entrevista em 1994 
- grif0s meus ). 

Essa afirmac;ao expressa urna identidade genérica de índio, que 
se contrapoe aos brasileiros. Trata-se de um recurso de identifica
c;ao comos povos pré-colombianos, reforc;ando a idéia da ocupa<;ao 
imemorial, que foi sendo usurpada pelos colonizadores. Indios sao 
os que já se encontravam no Brasil quando os portugueses chega
ram. Expressa, por outro lado, a idéia de um território vasto, cujas 
fronteiras iam definindo-se a partir das próprias disputas inter
tribais. 

Em outras ocasioes, a afirma<;ao das fronteiras abrange território 
muito menor, incluído no atual estado do Maranhao e no municí
pio de Barra do Corda. Trata-se de urna das áreas demarcadas pela 
Funai para os Guajajara, acrescida da área ocupada pelo projeto de 
coloniza<;ao do Instituto Nacional e Imigra<;ao e Coloniza<;ao -Inic, 
atual Incra, que, segundo afirmamos Guajajara, desalojou várias 
aldeias em 1944, para fazer assentamentos de colonos: 

"Nós viemo pra cá, eu nao sou filho daqui, eu sou nascido de 
Uchoa. Entao abandonemo nosso lugar, nao foi porque nós qui
semo né? No tempo a Colonia andou, nóis num dava nossa terra 
por dinheiro nenhum, nosso lugar. Ainda hoje temas fruteira, 
mangueira, cajubeira, cajoeira, tem tudo lá de prava. Só lá onde 
eu morava tem doze aldeia, toda arrodeada de tapera. Entao a 
Colonia andou, dizendo que era pra nóis desocupar nosso lugar 
nóis gritamo que nóis nao podía entregar o qúe é nosso lugar. 
Entao nóis passemo tres anos pelejando com a Colonia" ( depoi
mento de um Guajajara, 1980). 

Os Guajajara foram modificando sua concep<;ao de território em 
fun<;ao da rela<;ao comos colonizadores. Aquela visao do território 
como espac;o cujas fronteiras nao ultrapassavam os limites das al
deias, com áreas de ca<;a muito bem delimitadas por cada grupo, 
foi redimensionada. Diante da forc;a económica e militar do Estado 
brasileiro os Guajajara acataram a concep<;ao jurídica da terra, di-
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fundida por este Estado, centrada no direito, na idéia de uso, posse, 
ocupa<;ao, etc. Trata-se de defini<;ao de território que se baseia num 
ato de autoridade, que privilegia a necessidade de expansao do 
Estado nacional. O território indígena passou a ser definido por 
este Estado. 

"Hoje a gente tá bem despreocupado, quando é amanha che
ga: nao os índios tem que sair daqui, nóis tem que tomar, nao sei 
o que, porque é do governo. E o governo? Ondeé que o governo 
quer botar nóis?" (entrevista com um Guajajara, 1980). 

Essa é a concepc;ao que já incorpora a idéia da /1 terra que foi tira
da pra nóis", que expressa a consciencia de que a definic;ao das 
fronteiras territoriais passa por negociac;ao como Estado brasileiro. 
lsso nao implica, entretanto, que os Guajajara tenham aberto mao 
da definic;ao de suas fronteiras territoriais. Apenas revela mudanc;a 
nas regras do jogo, no qual o Estado entra como participante direto, 
com o qual é preciso negociar. 

A história da demarcac;ao da terra indígena Cana Brava ilustra 
muito bem esse processo. Esta terra teve diferentes delimitac;oes 
11 oficiais". A primeira foi em 1923 e nao respeitou os 164.557 hecta
res previstos na doac;ao. Foram demarcados apenas 131.868 hecta
res, justamente em func;ao da pressao de moradores vizinhos, que 
alegavam propriedade da área que ocupavam. Outras demarcac;oes 
foram feítas mantendo o perímetro da primeira, reduzindo em cer
ca de 30.000 hectares a área doada. Por outro lado, essa doac;ao obe
deceu unicamente aos interesses da sociedade brasileira, a ponto 
de ter deixado fara de seus marcos várias aldeias Guajajara. Em 
1991, quando esta terra foi homologada, sua área foi ampliada para 
137.329,54 hectares, reintegrando pequena parte da área que havia 
sido expropriada, mas que tinha grande significa<;ao para os Gua
JªJara. 

Para alguns segmentos da sociedade brasileira, a terra é a fonte 
de sobrevivencia, local de trabalho. Para outros, a terra é um bem 
económico que pode gerar lucros, seja com sua explora<;ao racio
nal, seja como simples instrumento de compra e venda. Mas, de 
modo geral, a terra é compreendida como divisível em lotes, que 
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podem ser comercializados. Nesse sentido, alguns brasileiros ques
tionam a demarcac:;ao das terras indígenas alegando ser muita terra 
para pouco índio: 

11 Que os colonos continuem nas terras onde tem posse perma
nente; que os silvícolas fiquem aldeados em suas áreas. Aliás, lá 
existe muita terra para pouco índio" (depoimento de um advo
gado a imprensa, em 8/12/1979). 

"700 Guajás e Urubús habitam urna reserva de 600 mil hecta
res de terras. E, sornados aos Guajajaras de Barra do Corda tota
lizam cerca de 2.000 silvícolas que possuem mais de 500 mil hec
tares de áreas demarcadas" ( depoimento de deputado esta dual, 
na tribuna da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhao, 
em 4/7 /1979). 

Os argumentos desenvolvidos nas citac:;oes acima estao respal
dados no raciocínio simplista que faz urna equac:;ao entre a popula
c:;ao indígena e o número de hectares de terra, desconhecendo que 
as terras indígenas se destinam a nac;5es específicas. 

Há também o argumento de que a demarcac:;ao de terras para os 
índios significa a imobilizac;ao de vastas dimensoes de terras pro
dutivas, prejudicando o desenvolvimento regional e ameac:;ando a 
fronteira agrícola do Brasil. O depoimento do advogado dos mora
dores de Sao Pedro dos Cacetes ilustra esse argumento: 

11 O que está a fazer hoje nao está certo. Reservar rnilhoes de 
hectares de terras produtivas, para que menos de urna centena 
de índios vivam nessas reservas, privando o país de abrir exten
sas áreas a produc;ao." 

Essas diferentes concepc:;oes de terra assemelham-se ao que Bo
hannan (1968:139) observou na África, ao comparar os Tiv comos 
europeus e americanos. Para os últimos, a terra e suas divisües sao 
permanentes e as pessoas deslocam-se em fun<;ao de atividades con
tratuais. Para os Tiv, o permanente é a organiza<;ao social e suas divi
sües, a terra desloca-se, em fun<;ao da fertilidade e das migrac;oes. 
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Ao lado das construc;oes oficiais da terra Cana Brava encontra
mos também as alternativas, feitas pelos Guajajara e pelos morado
res dos povoados incrustados na terra indígena. A delimitac;ao feita 
pelos moradores 11brancos" é construída de modo que exclua do 
perímetro da terra indígena a área onde se encontramos povoados. 
Os moradores do povoado Alto Alegre, por outro lado, afirmavam 
que a área da :missao nunca havia pertencido aos índios, configu
rando-se numa "ilha" nao indígena dentro do território indígena. 

Cada urna dessas construc:;oes foi veementemente defendida por 
seus autores, que contaram com bases de apoio diferenciadas, ao 
longo do tempo, em diferentes conjunturas. Os moradores de Sao 
Pedro que nao admitiam a terra do povoado como indígena justifi
cavam esse argumento combase na seguinte leitura da área <loada 
aos Guajajara: 

" [ ... ] a terra dos índios ela só chega até a ladeira do }acaré, ela 
só tem 36 léguas de comprimen to com 24 de largura, sendo urna 
légua de 6 km cada légua, certo? Mas esse comprimento de 36 
km, ela nao chega a Sao Pedro" (entrevista com um vereador de 
Sao Pedro dos Cacetes, 1997). 

Os frades capuchinhos alegavam que a Constituic;ao protegía a 
posse da terra habitada pelos índios, mas nao a posse das terras 
que seus antepassados habitaram. O advogado de alguns morado
res de Sao Pedro dos Cacetes, referindo-se a essa questao afirmou: 

"Admite-se que no século passado houvesse índios morando 
nas terras do Alto Alegre, como havia também aldeados em Al
cantara e Caxias. Só por isso <levemos ceder terreno aos índios 
nossos contemporaneos, descendentes daqueles antigos habitan
tes de atuais cidades rnaranhenses? A cabec;a mal pensante dos 
homens da Funai se extravía na leitura e exegese da Lei Maior, e 
em Barra do Corda destrata os frades acoimando-os de invaso
res" (depoiinento ao jornal O Imparcial, em 22/11/1979). 

Percebe-se nesses depoimentos o temor de alguns brasileiros com 
rela<;ao a perda de espac;o físico e político, em favor das sociedades 
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~ indígenas. A lógica de ocupa<;ao da terra, expressa no discurso dos 
vários funcionários públicos envolvidos com a questao, era inspi
rada em urna geometría de lotes familiares, voltados para o susten
to de cada urna delas. A idéia de um espa<;o coletivo escapa a essa 
lógica, que nao ve a necessidade de abrir mao de tanta !erra para os 
índios. 18 Essa é a lógica da nega<;ao da alteridade. Esse é um argu
mento comum aos cidadaos de um Estado que se mantém a revelía 
da discussao sobre a sua plurinacionalidade. Os povos indígenas 
sao concebidos da mesma forma que os trabalhadores rurais, nao 
se admitindo que sao na<;5es em defesa de um território específico. 

Mesmo representantes dos setores mais progressistas da socie
dade brasileira, identificados como /1 de esquerda", confundem a 
questao indígena com simples questao de direitos do cidadao, ou 
seja, seria suficiente garantir aos índios os direitos de qualquer ci
dadao brasileiro e a questao estarla resolvida. Argumentavam em 
favor da igualdade de direitos negando a diferen<;a étnico-cultural. 

Sao, portanto, várias lógicas espaciais e concep<;oes sobre aterra 
que entram em disputa, revelando os conflitos de reconhecimento 
e de alteridade. 

1s Sobre essa concep<;ao de terra, ver Bohannan (1967). 
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CONSIDERA<;ÓES FINAIS 

A TERRA INDÍGENA CANA BRAVA/GUAJAJARA voltouaserter 
ritório específico dos Guajajara. Os moradores dos povoa

dos foram retirados, ao longo de um processo que se estendeu por 
cerca de vinte anos. Isso poderia indicar que as rela<;oes entre ín
dios e brancos na regiao deixaram de ser conflituosas. No entanto, 
a dinamica do processo de disputa pela terra entre Guajajara e la
vradores permitiu que se percebesse que o conflito pela terra nao se 
esgotava em si mesmo, mas representava outros conflitos decor
rentes do confronto entre o Estado, que se pretende nacionat e a 
pluralidade nacional inserta em u seu" território. 

A disputa pela terra desdobrou-se em confrontos diversos, no 
tempo e no espa<;o, conforme estivesse em jogo a presen<;a de urna 
missao religiosa, o avanc;o de frentes de expansao, a instala<;ao de 
urna rede de energía elétrica, a cria<;ao de um município, etc. Os 
vários confrontos acabavam evidenciando o eixo em torno do qual 
eles se construíam: a demarca<;ao de fronteiras. 

A demarca<;ao das fronteiras tem sido marcada por vários confli
tos de reconhecimento. De um lado, o Estado brasileiro, com postu
ra ambígua, reconhecendo e desconhecendo os Guajajara como um 
povo específico e diferenciado. De outro lado, os Guajajara expres
sam conflitos de identidade, ora se reconhecendo como cidadaos 
brasileiros e, em outras situa<;oes, se confrontando com os brasilei
ros e demarcando suas fronteiras étnicas/nacionais. 
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No ambito da disputa, urna gama de classificac;oes foram cons
truídas num processo de luta, como diria Bourdieu (1989), pelo 
monopólio de fazer crer, de dar a conhecer e de f azer reconhecer, 
ou seja, impor a definic;ao legítima do mundo social. 

Durante o processo, instalou-se um confronto entre territórios, 
de diferentes ordens. No primeiro momento, confrontava-se o ter
ritório do Estado brasileiro, em construc;ao, comos territórios indí
genas, dentre eles o Guajajara. Solidificado o Estado nacional, o 
confronto instaurou-se entre o território Guajajara, já modificado 
pelos primeiros confrontos, e os territórios dos povoados incrusta
dos em sua área. 

Esses confrontos evidenciaram diferentes concepc;oes de terra: 
terra de trabalho, terra de moradia, terra de produzir riquezas, terra 
de evangelizac;ao e território nacional. Cada um dos atores procu
rava legitimar suas categorías fazendo uso de argumentos jurídi
cos, morais, económicos, simbólicos, religiosos e étnicos, conforme 
melhor se adequassem aos seus objetivos. Construíram também 
redes de apoio que, da mesma forma, se adequavam aos interesses 
do momento. 

Ao demorar vinte anos para concluir a retirada dos brancos que 
viviam no território Guajajara, o Estado brasileiro pretendeu criar 
urna situac;ao que com o tempo se tornasse irreversível, a medida 
que os povoados se solidificavam. Era urna estratégia de aguardar 
para ver como a correlac;ao de forc;as definiria o quadro. 

O Estado mostrou, nesse processo, sua faceta ambígua na rela
c;ao com os povos indígenas, oscilando entre o lugar de conquista
dor e o lugar de protetor desses povos. A demarcac;ao das terras 
Guajajara, por exemplo, era um indício da face protetora do Esta
do. Da mesma forma pode ser interpretada a legislac;ao que garan
te o resguardo das mesmas terras. Ao longo dessa disputa, os Gua
jajara tiveram ganho de causa em todos os recursos judiciais que 
impetraram, numa demonstrac;ao de que, nesse caso, as leis foram 
cumpridas. No entanto, essa afirmac;ao tem seu reverso. O Estado, 
por intermédio da Funai, demorou a recorrer a vía judicial, man
tendo a disputa no ambito político-administrativo, no qual se evi
denciava a face conquistadora do Estado no jogo das competencias 
cuja regra básica era o ntlo fazer. Por outro lado, a demarcac;ao das 
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terras, em si mesma, é resultado de urna decisao arbitrária do Esta
do brasileiro, que altera as formas próprias de relac;ao dos povos 
indígenas coma terra. 

O estabelecimento das fronteiras territoriais, a partir do Estado, 
provocou deslocamentos nas representac;óes Guajajara sobre o es
pac;o. O que era definido como "nosso lugar" passou a ser denomi
nado terra indígena. Por outro lado, a geometría da terra que era 
definida combase nas relac;óes políticas e de parentesco, passou a 
ser desenhada com base na lógica jurídica. 

Durante as duas etapas da disputa pela terra a arena política 
caracterizou-se por urna dinamica que altemava o conjunto das 
estratégias utilizadas de acordo com a lógica dos atores envolvi
dos. Foi possível perceber que havia um conjunto de instituic;oes, 
de políticos e de setores da sociedade civil que defenderam os prin
cipios do Estado conquistador, associados a negac;ao da especifici
dade étnica dos Guajajara. Por outro lado, outro conjunto de atores 
assumiu a defesa do Estado protetor e argumentou em favor do 
respeito a etnicidade Guajajara. 

O govemo estadual evidenciou, ao longo do processo, posturas 
diversas. De início manteve-se distante, outorgando a competencia 
aos órgaos públicos federais, criados para tal fim intervindo ape
nas em situac;óes-limite, quando solicitado. 

É preciso considerar que as mudanc;as políticas e económicas 
ocorridas no país, ao longo do processo de disputa, influenciaram 
as atitudes. O Brasil dos anos 1990 já nao era o mesmo dos anos 
1970. As lideranc;as indígenas comec;aram a se organizar e consti
tuíram, em 1980, a Uniao das Nac;oes Indígenas, como estratégia 
para fazer frente a morosidade do govemo em face das suas de
mandas. Por outro lado, setores da sociedade civil se organizaram 
na forma de entidades de apoio aos índios, reforc;ando as reivindi
cac;óes indígenas. Atos de corrupc;ao, tais como o desvío de recur
sos do Convenio 080/79, antes impunes, passaram a ser tratados 
de outra forma. O episódio Collor de Melo marcou um novo mo
mento na história do Brasil. E isso teve repercussóes. 

O processo de disputa pela terra foi acompanhado também por 
mudanc;as que ocorriam nas instituic;oes do Estado brasileiro e que 
exerciam influencias no desenrolar das lutas entre índios e brancos. 
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Eram mudan<;as nos órgaos públicos decorrentes da extin<;ao de 
uns, cria<;ao de outros. Apenas com rela<;ao administra<;ao da ques
tao da terra. no Maranhao, tres órgaos existiram ao longo do proces
so: Comarco, Coterma e !terma (1977 a 1997). Com rela<;ao aos diri
gentes dos órgaos públicos as mudan<;as eram mais freqüentes. De 
1992 a 1996, um dos períodos mais tensos da disputa, o Maranhao 
teve tres governadores. 

A Funai, durante os vinte anos de conflito, sofreu tres altera<;oes 
em sua estrutura administrativa. No início estava organizada em 
delegacias regionais, existindo urna em Sao Luís. Depois mudou 
para superintendencias regionais, a mais próxima em Belém e, pos
teriormente, foram criadas as administra<;oes regionais, passando 
a existir urna em Barra do Corda. Essas altera<;oes significavam 
um deslocamento do poder de decisao, que só no final da disputa 
esteve mais próximo da área em conflito. Por outro lado, a cada 
mudanc;a o processo retrocedía aos termos inicia.is. Cada novo go
vernador, administrador ou diretor de terras desconhecia os enca
minhamentos já previstos e reinicia.va as a<;oes. Era a constante "volta 
ao come<;o". 

A proje<;ao da disputa pela terra em cenário internacional acar
retou interferencias externas, configurando um movimento do glo
bal para o local. A cobran<;a do Banco Mundial for<;ou o governo 
do estado do Maranhao a redimensionar sua postura <liante da 
questao de disputa entre os Guajajara e os "invasores" de suas 
terras. O governo esta.dual, em vários momentos, havia tentado 
negociar com a Funai a altera<;ao dos limites da terra indígena, 
para favorecer a manuten<;ao dos povoados de Alto Alegre e de 
Sao Pedro dos Cacetes. Após a imposi<;ao do Bancb Mundial, con
dicionando a libera<;ao dos empréstimos para o Maranhao a reso
lu<;ao dos conflitos comos povos indígenas, o governo passou a 
atuar en1 prol da desintrusao da terra Cana Brava e investir tam
bém recursos próprios no reassentamento dos moradores de Sao 
Pedro dos Cacetes. 

A criac;ao de urna Superintendencia Para Assuntos Indígenas do 
govemo do estado ocorreu no quadro das pressoes internacionais. 
Indicou urna mudan<;a de atitude, pois apontou para um compro
misso do poder esta.dual para com a questao indígena. Criou um 
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canal de acesso as questoes indígenas que, antes, só chegavam ao 
governo do estado por meio do depoimento de políticos e fazen
deiros, diretan1ente interessados nas terras indígenas. No entanto, 
esta parece ter sido apenas urna estratégia circunstancial, pois essa 
superintendencia Iogo foi desativada. 

No entanto, a dinámica das rela<;oes favoreceu mudan<;as de ati
tudes. Da priineira entrevista feíta com o superintendente para 
assuntos indígenas do governo do estado, em 1995, até os últimos con
tatos mantidos com ele, há mudanc;a significativa de posi<;ao. De 
início o superintendente parecía mais firme no propósito de garan
tir aos indios as terras que ainda nao estivessem ocupadas por bran
cos. A isso ele chamava de " terra verdade". Depois, fa.lava com natu
ralidade da possibilidade de a ferra verdade ser a tradicionalmente 
ocupada pelos índios, independentemente da presen<;a de brancos. 

O processo de globalizac;ao, ao intensificar as rela<;5es transna
cionais, permitiu que a repercussao das estratégias de Juta utiliza
das pelos Guaja.jara extrapolassem as fronteiras Iocais e do país, 
alcan<;ando o continente europeu. 

A globaliza<;ao amplia horizontes e expressa a tensao entre o lo
cal e global. No caso dos Guajajara, os recursos e as novas perspec
tivas a bertas pela globaliza<;ao serviram para refor<;ar a garantía da 
terra, elemento fundamental na identidade desse povo. 

A ac;ao dos órgaos públicos f oi marcada pela ambigüidade do 
Estado com rela<;ao aos povos indígenas e pelo jogo de alian<;as e 

- interesses que se estabelecia entre políticos e funcionários públicos. 
As estratégias judiciais funcionaram paralelamente as medidas 

administrativas, ou melhor, como cobranc;a destas medidas. Entre
tanto, ao longo do processo, em vários momentos, elas se cruza
ram. Atos administrativos foram arralados em processos judiciais e 
alguns fizera1n referencias aos processos judiciais em curso. As re
la<;oes políticas ocuparam espa<;o preponderante. 

Muito embora o Legislativo e o Executivo sejam os lugares privi
legiados do agir político, a observac;ao de um processo como esse 
demonstra que o Judiciário nao preservou sua suposta isen<;ao po
lítica. Algumas pe<;as dos processos judiciais ferem os principios do 
ordenamento jurídico e denunciam o envolvimento político de seus 
autores. 
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A pesar de o campo jurídico deter o poder de tomar decisoes que 
devem ser cumpridas pelos outros poderes, a demora com que o 
Poder Executivo tratou a questao, desrespeitando urna decisao li
minar, evidenciou a correla<;ao de forc;as que se interp5e nesses pro
cessos. Por outro lado, a forma como o Executivo estadual agiu, 
insistindo a cada instancia do processo para que houvesse urna re
demarca<;ao dos limites da terra indígena, denotou o descaso com 
rela<;ao ao texto constitucional, que nao deixa dúvidas sobre como 
agir em situa<;oes como esta. 

A Igreja Católica participou do processo evidenciando seus con
flitos internos, demonstrando nao constituir um bloco homogeneo. 
Confrontaram-se os frades capuchinhos como Cimi e a CPT. Os 
primeiros pretendiam garantir a propriedade da terra e os últimos 
queriam garantir as terras para os índios e para os lavradores. Os 
capuchinhos insistiam em lutar pelo lugar de proprietários das ter
ras. Alegavam possuir "sólida base jurídica" para afirmar que as 
terras do Alto Alegre eram de propriedade da Associac;ao Educa
dora Sao Francisco de Assis. Apresentavam documentos cuja ca
deia dominial nao era justificada. Alegavam também que estavam 
há oitenta anos ocupando aquelas terras e isso nunca havia sido 
contestado. É importante ressaltar que a Funai durante muito tem
po respeitou a presen<;a dos frades. 

Os moradores dos povoados, especialmente de Sao Pedro dos 
Cacetes, utilizaram todos os recursos possíveis para fazer valer o 
direito de permanencia dos povoados. Nesse sentido, todas as es
tratégias se justificavam, desde negocia<;oes no ambito institucio
nal até ac;oes ofensivas tais como assassinatos de Guajajara. 

Os Guajajara defenderam, de forma irrestrita, ~ terra demarcada 
pela Funai. Exigiram a retirada de todos os invasores, demarcando 
claramente suas fronteiras, nao permitindo que elas fossem altera
das por estranhos. 

A correlac;ao de forc;as que se estabeleceu ao longo do contato 
entre Guajajara e brasileiros for<;ou os Guajajara a acatarem as re
gras impostas pelo Estado nacional e restaram-lhes duas alternati
vas: ou a diluic;ao da na<;ao Guajajara no seio da na<;ao brasileira ou 
o confinamento em terras definidas pelo Estado brasileiro. 

Os Guajajara tem construído sua história enveredando pela se-
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gunda opc;ao. E, ao longo do tempo, fizeram-se respeitar como um 
povo específico e decidido a lutar por sua identidade. A luta pela 
garantía do território tem sido urna das principais formas de trans
formar as fronteiras territoriais em fronteiras nacionais. 

Esse processo de disputa pela terra entre Guajajara e moradores 
dos povoados citados trouxe a tona a questao da rela<;ao sociedade 
indígena versus sociedade nacional, delineando a questao que ser
viu de eixo para este trabalho: até que ponto e em que sentido é 
possível afirmar que os Guajajara sao brasileiros? 

De acordo com as leis do Estado brasileiro os Guajajara sao bra
sileiros. O Estado nacional brasileiro nao reconhece a existencia de 
outras nac;oes dentro do seu território. Assim, por um ato de autori
dade, os Guajajara, como outros povos indígenas, foram declara
dos brasileir<Js. 

No entanto, se entendemos nac;ao como um grupo humano, cons
ciente de formar urna comunidade e de partilhar urna cultura co
murn, ligado a um território claramente demarcado, com um pas
sado e um projeto comuns e com autodeterminac;ao (Guibemau, 
1997), os Guajajara constituem urna nac;ao. Por outro lado, se toma
mos o discurso dos Guajajara, é possível perceber que eles se afir
mam como urna comunidade a parte da sociedade brasileira. O 
contraste estabelecido por eles coro relac;ao aos que eles denomi
nam "os brancas" é mareante. 

Os Guajajara formam urna na<;ao, na perspectiva antropológica 
do termo, tal como definida por Anderson: 

"É urna comunidade política imaginada, isto é, imaginada 
como inata e soberana. Ela é imaginada porque mesmo os mem
bros da menor na<;ao nunca conhece, ou encentra ou escuta a 
maioria de seus membros seguidores mas, na memória de ca
da um existe a representa<;ao da comunhao" (1996:6) (traduc;ao 
minha). 

Os povos indígenas nao podem ser pensados da mesma forma 
que os imigrantes que para aquí se deslocaram, na maioria das ve
zes dispostos a se integrarem no novo Estado, ou, no mínimo, cons
cientes de que viveriam sobo domínio do Estado nacional brasilei-
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"' ro. Os povos indígenas procedem de urna situa~ao anterior ao Esta
do brasileiro, ou seja, anterior mesmo a coloniza~ao. Sao os deno
minados povos autóctones. 

A própria Constitui~ao brasileira come~ou a abrir espa~os para o 
possível reconhecimento da plurinacionalidade no Brasil ao garantir 
o respeito a diversidade étnica e cultural, na Carta Constitucional de 
1988. Sabemos que isso ocorreu em fun~ao da pressao exercida pelas 
comunidades indígenas organizadas, por segmentos da sociedade 
civil brasileira e também pelos organismos intemacionais. Esse é um 
desafio que assumem Estados nacionais quando enveredam pelos 
caminhos da democracia. Os rumos desse processo serao definidos 
pela correla~ao de for~as que vier a se estabelecer e as rela~6es serao 
diferenciadas a partir de cada povo indígena. 

I 
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Anexo 1. MAPA DAS TERRAS INDÍGENAS DO MARANHÁ.O 
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Anexo 2. MAPA DOS POYOS ÍNDÍGENAS NO MARANHÁO ANTES DA 
CHEGADA DOS COLONIZADORES 

ATLANTIC OCEAN 

PARÁ 

I 

GOIÁS 

Fonte: Gomes, 1977. 
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Anexo 3. MAPA DAS ZONAS FISIOGRÁFICAS DO MARANHÁ.0 

Fonte: Sudema, 1978 
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Anexo 4. MAPA DAS MIGRA<;OES NORDESTINAS NO MARANHÁO 
(apud Manuel Correia de Andrade) 
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Anexo 5. MAPA DAS LIMITA<;OES DA TERRAINDÍGENA CANA 
BRAVA/GUAJAJARA 
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