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APRESENTACAO 

Diante da gravidade da situa9áo das sociedades indígenas do 
Brasil, hoje, e da existencia de iniciativas por parte de grupos 
muito diversificados no sentido de atuar em defesa daquelas 
sociedades, surgiu a necessidade de congregar esfor9os e 
informa9óes que deem uma idéia mais clara dos problemas e 
das medidas prioritárias adequadas. Se, por um lado, há uma 
grande disposicáo de trabalho por parte destes grupos, há 
também pouca comunica9áo entre eles e uma multiplica9áo de 
esforcos por falta de uma acáo mais integrada que leve em 
considera9áo as várias experiéncias concretas e. a diversidade 
de situa9óes, bem como a vivéncia e a visáo que os próprios 
índios tem dos problemas que os atingem diretamente. Neste 
sentido, é importante o acesso, pelas comunidades indígenas, 
aos dados e opinióes expressas por seus membros, seja 
oralmente, seja por escrito, das quais toma-se hoje conheci
mento ocasionalmente pela imprensa, por cartas pessoais e por 
reivindicacóes formais de alguns membros dessas comuni
dades. 

O que se torna necessário é, pois, a reuniáo destes dados e 
a divulgacáo - para índios e para os brancos comprometidos 
com a causa indígena - das várias situacóes vividas pelos 
índios e da sua avaliacáo do processo para que, através do 
diálogo e da análise objetiva dos problemas, chegue-se a propor 
solucóes adequadas. 

A base primeira para a elaboracáo destas solu9óes sáo, sem 
dúvida, os direitos con$fitucionalmente assegurados a popu
lacáo indígena do país que, aliados as experiéncias históricas 
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anteriores e ao debate e reavalia<;áo constantes, torr 'ª' ciu 
possível a construt;áo de novas alternativas. 

Diante desta realidade é que se formou, em nível nacional, 
uma Comissáo Pró-Índio, contando com a participat;áÓ de 
indigenistas, médicos, juristas, religiosos, jornalistas, an.tropó
logos e outros profissionais relacionados coma que~táo indíge
na. A Comissáo tem por objetivos básicos: 

-ser porta-voz das popula<;óes indígenas, devendo apoiar 
qualquer iniciativa que delas parta de expressarem diretamente 
suas reivindicat;óes; 

-informar a coletividade dos casos concretos de ameat;as 
a integridade física, territorial e cultural dos grupos indígenas, 
com a finalidade, p.ortanto, de assessorar os órgáos públicos na 
procura de solu<;óes apropria'das para os problemas que vem · 
surgindo. 

A idéia da forma<;áo de uma Comissáo Pró-fndio foi lan<;ad$ 
pela primeira vez durante o ciclo de· debates da "Semana do 
indio", cuja organizat;áo foi po$sível pela iniciativa de um grupo . 
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de jornalistas, estudantes e antropólogos e tornada viável pelo 
patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do 
Município de Sáo Paulo. 

Estes Cadernos, de que este exemplar pertence ao primeiro 
número, objetivam concretizar a fun<;áo informativa da · Comis
sáo, através da divulga<;áo dos fatos que digam respeito a 
questáo indígena. 

Quanto a este primeiro número, dedica-se ao Ato Público 
que a Associa<;áo Nacional dos Cientistas Sociais promoveu no 
TUCA, no día 8111178, contra o projeto oficial de falsa emanci
pa<;áo d.as comunidades indígenas. 

Futuramente, os Cadernos abordaráo outros assuntos de 
interesse para as comunidades indígenas e para as pessoas 
ligadas a questóes indígenas, tais como: problemas relativos a 
terras, legisla<;áo e política indegenista, educa<;áo, projetos 
comunitários e autodetermina<;áo das comunidades indígenas · 
etc. 

Os Cadernos manteráo uma se<;áo, cujo objetivo será 
proporcionar um painel da situa<;áo das comunidades indígenas 
e cuja principal fonte seráo as colabora<;óes de todos os que 
tenham algo a informar a respeito de fatos concretos de que 
tenham conhecimento. 
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O núcleo de uma publica9áo que se dedica a questóes 
indígenas do Brasil e ao ano de 1978 náo poderia ser outro, 
senáo o debate que se instalou em todo o País, em torno do 
projeto de emancipa9áo das comunidades indígenas, de lavra e 
origem oficiais. 

Os escritos que fazem parte deste primeiro número refletem 
as posi9óes de diversas pessoas ligadas as questóes indígenas 
no Brasil, em tace dos problemas que surgiriam fatalmente, uma 
vez aprovado o decreto de emancipa9áo das comunidades 
indígenas. · 

Além desses escritos, publicam-se também neste número 
um histórico cronológico dos fatos ligados a falsa emancil?acáo 
das comunidades indígenas, um documento em que os antropó
logos esclarecem os motivos por que o repudiam e uma lista de 
mo~óes de apoio ao Ato Público patrocinado pela Associa9áo 
Nacional de Cientistas --Sociais, cujo número e importancia 
evidenciam a recusa por parte da consciéncia nacional e 
internacional a mais esta a9áo que se procurava, entáo, perpre
tar contra o índio. 
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Histórico· 

da Emancipa~áo 

1975 
Janeiro 

(27) O Ministro Rangel Reis, em entrevista coletiva a imprensa, revela que o 
Estatuto do Indio poderá ser alterado, para permitir a emancipacáo de 
comunidades indígenas. Essa alterac;:áo, segundo o Ministro, possibilita
rá a emancipacáo coletiva, atingindo de urna só vez grupos inteiros. 
Outra conseqüencia possível, seria a instituicáo de um sistema de tutela 
indireta sobre os índios, aproximadamente. igual a exercida pelo INCRA, 
sobre seus colonos, os quais, além de um salário mensal, recebem 
assistencia técnica, de saúde e educacional (sic) 

fevereiro 

(2) Antropólogos do Museu Goeldi, de Belém, criticam política do Ministro 
do Interior. dizendo que o índio sempre se integra a sociedade nacional 
num nível mais baixo do que desfrutava em sua vida tribal. .. 

(7) O Presidente da FUNAI associando-se as inten~óes do Ministro do . 
Interior, defende a reformulacáo do Estatuto do Indio, no qual identifica 
vários dispositivos passíveis de aperfeic;oamento. A_dmite que "talvez seja 
perigosa a existencia de uma legislac;:áo única-para todos os índios", pois 
eles náo sáo iguais e estáo nos mais variados níveis de aculturacáo. 

abril 

(14) O Ministro do Interior, Rangel Reís, afirma em Brasília, ao inaugurar a 
Semana do Indio, que a política da FUNAI visa basicamente a integrar o 
índio na sociedade e emancipá-lo, resultando que os próprios grupos 
mais aculturados estáo interessados em sua emancipac;:áo. "Nas áreas 
habitadas por tribos em adiantado estado de aculturacáo, a meta é 
conduzí-las a urna auto-suficiencia económica, por meio de aplicac;áo de 
projetos especiais orientados pela FUNAI. 
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1976 

abril 

(18) Em entrevista ao jornal O Estado de Sáo Paulo, o presidente da FUNAI, 
general lsmarth afirma que náo há grupos indígenas integrados, mesmo · 
os do sul do país e, por isso, náo há grupos para serem emancipados. 
Para considerar urna comunidade indígena integrada, prossegue o 
general, é preciso que ela seja independente economicamente. Daí os 
projetos de desenvolvimento ,comunitário que a FUNAI vem realizando 
em áreas indígenas. 

(20) O Ministro Rangel Reis, de acordo com diretrizes sugeridas pelo 
presidente Geisel, afirma que vai acabar com o patern?lismo da FUNAI e 
~dotar urna política agressiva de integrac;áo (sic) através da implemen
tacáo de projetos de desenvolvimento económico de áreas indígenas. 

(27) O sertanista Orlando Villas Boas, em entrevista a impren.sa, condena a 
idéia de integrac;áo agressiva do Ministro Rangel Reis. 

outubro 

(07) O Ministro Rangel Reis divulga noticia sobre a existencia de um 
ante-projeto para regulamentar a questáo da Emancipacáo dos índios. 

, 1 

Alega que o Estatuto do Indio retarda a emancipac;áo e propóe decisáo 
judicial a partir de solicitac;áo da FUNAI. O objetivo confessado é acelerar 
a emancipac;áo dos índios que vivem nos Estados do sul do país e no sul 
do Mato Grosso. · 

(12) O Ministro Rangel Reis afirma: Quem deve determinar a época ·correta 
para a emancipac;áo é a FUNAI. Se náo emancipar (sic) algumas 
comunidades até o final do governo estará frustrada a política indigenis
ta do governo Geisel. O Ministro também critica a experiencia do PNX. 

dezembro 

(15) O sertanista Orlando Villas Boas, em matéria assinada em O Estado de 
Sáo Paulo, critica a tendencia empresarial da política indigenista oficial. 

(23) O Ministro Rangel Reis anuncia que a meta para 1·977 é a emancipac;áo 
das comunidades indígenas. "É preciso acabar com a má fé e a 
ignorancia dos que apoiam o paternalismo da FUNAI". E conclui: 
"Precisamos deixar de lado o pensamento de que o índio é um ser 
diferente". 
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(27) Rangef Reis anuncia as metas da política indigenista: 
(a) integra~áo rápida dos índios, e conseqüente emancipa~áo; 
(b) abofi~áo do ensino bilingue; 
(c) afastar as missóes religiosas ; 

11 

" Vamos procurar cumprir as metas fixadas pelo presidente Geisel, para 
que através de um trabalho concentrado entre vários Ministérios, daqui a 
a 1 O anos possamos reduzir para 20 mil os 220 mil índios existentes no 
Brasil e daqui a 30 anos, todos eles estarem devidamente integrados na 
sociedade nacional''. 

(29-31) Antropólogos, missionários e sertanistas reagem criticament~ as 
inten<;óes do Ministro Rangel _ Reis. 

(31) O general lsmarth de Araújo, em férias, estranha declara~óes do Ministro 
Rangel Reis. No entanto, afirma que vai propor convenio FUNAI com as 
26 missóes religiosas que atuam no Brasil e iniciar avalia<;áo do seu 
trabalho. 

1977 

janeiro 

(3) Divulgado manifesto assinado por 17 antropólogos do Museu Nacional do 
Río de Janeiro, criticando política de rápida integra<;áo anunciada pelo 
Ministro Rangel Reis. 

fevereiro 
(25) Reuniáo sigilosa Rangel Reís - lsmarth de Araújo para tratar de 

altera<;óes no Estatuto do f ndio, inclusive da emancipayáo. 

marco 
(03) f ndios Gaiváo do Pará enviam fita magnética ao presidente da FUNAI na 

qual dizem que a emancipa(fáo definitiva da tribo é prematura. 
(04) Reuniáo entre o Ministro Rangel Reís, lsmarth de Araújo, Orlando Villas 

Boas e Temistocles Cavalcanti anuncia que tutela deverá cair em alguns 
casos por iniciativa da FUNAI. 

(20) Mesa redonda publicada n' O Estado de Sáo Paulo reúne o presidente da 
FUNAI, missionários e antropólogos. Criticadas posi<;óes do Ministro 
Rangel Reis. Unanimidade entre os debatedores: náo se pode pensar em 
emancipa<;áo antes de se definir a situa<;áo das terras indígenas. 

(23) O Ministro Rangel Reis insiste no exempfo TERENA e declara que os 
índios querem ser emancipados. " Eu quero é melhorar a cultura deles" 

abril 
(21) 26 caciques de nove na<;óes na 1 • Assembléia Nacional dos f ndios 

Brasileiros (Santo Angelo-RS) enviam carta áo presidente da FUNAI 
denunciando suas condictóes de vida e solicitando solu<;óes. 
O general lsmarth, em visita ao Posto Indígena Araribá (SP) declara 
que"a emancipa(fáo do índio e a posse da terra sáo metas da FUNAI". 
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abril 

(22) O general lsmarth envía urna fita magnética aos índ ios Gaviáo na qual 
afirma que a FUNAI só emanci·pará comunidades indígenas quando elas 
próprias solicitarem. · 

outubro 

b Ministro Rangel Reis, por ocasiáo da CPI do Índio, reafirma as inten<;óes 
do governo em regulamentar a emancipa<;áo dos índios. 

1978 

fevereiro 

{02) O ministro Rangel Reís anuncia que o Presidente Geisel assinará este 
mes, o decreto da emancipa<;áo. A medida "beneficiará" 2 mil í11dios 
emancipando 100 no atual governo. Os índios emancipados receberáo 
terras alienáveis após 1 O anos e caberá a FUNAI indicar os que devem ser 
emancipados, desde que preencham os seguintes requisJtos: 
(a) servico militar prestado; 
(b) possuir título de eleitor; 
(e) capacidade para ganhar a vida; 
(d) alfabetizado; 
(e) participar da vida nacional; 
O Ministro cita alguns exemplos de grupos de indivíduos emancipáveis, 
como os Terena e o chefe Xavante Mário Juruna. E pergunta: Porque 
nenhum índio pediu a emancipa<;áo até hoje? 

{10) General lsmarth:Manter um índio praticamente integrado sob regime de 
tutela é, na minha opiniáo, urna discrimina<;áo racial e o governo náo 
quer criar quistos raciais" 

fevereiro 

{12) Ministro Rangef Reís: A política indigenista atual terá fracassado se náo 
emancipar pelo menos 1 índio". 

(13) Mário Juruna, da tribo Xavante, reunErse como general lsmarh e afirma, 
criticando o projeto de emancipacao: " A gente vai desaparecer, virar 
caboclo'' . 

{15) Padre Antonio lasi, ex-secretário do CIMI, afirma: "Os-interes-sados na 



I 

l 

Histórico da E mancipéW;io 13 

fantasmagórica emancipacáo dos índtos estáo mais preocupados coma 
emancipacáo das terras dos índios ... 

(16) O ministro Rangel Reis recua e afirma que a emancipacáo náo é 
met~ prioritária do seu ministério. -

marc;o 

(02) Manifesto contra o decreto de emancipacáo do Ministro Rangel Reis e 
divulgado pela imprensa, assinado por 150 antropólogos, médicos e 
l.ingüistas de todo o país. . 

(24) Editorial de O Estado de Sáo Paulo critica o Ministro Rangel Reis. 
(29) O sertanista Orlando Villas Boas defende a emancipac;áo dos índios 

destribalizadós, mas condena emancipac;áo coletiva das comunidades. 
. . 

abril 
(16/19) Semana do Índio em Sáo Paulo: a secretaria municipal de cultura 

promove debates, coma participac;áo de 30 índios Xavante, antropólo
gos, lingüistas, sertanistas e missionários. Critica-se a emancipacáo e 
é lancada a idéia da Comissáo Pró-Índio. ,..._...---- - - -- - -----

(18) CIMl-Sul divulga nota repudiando a intencáo do governo de emancipar 
os índios. 

(28) Congresso Nacional sobre a questáo indígena, realizado nas ruinas de 
Sáo Miguel (RS) e promovido peto CIMI e ANAÍ, divulga nota prometendo 
lutar . contra a falsa emancipac;áo. 

agosto 

(26) 30 antropólogos das principais universidades do país reunidos na USP 
em Sáo Paulo, discutem a questáo da emancipacáo e a posic;áo a ser 
levada a Brasília na reuniáo com a FUNAI - MINTER. 

(28) Antropólogos reunidos na USP dia 26 divulgam nota na qual condenam 
toda e qua/quer tentativa de emancipac;áo dos indios nas presentes 
condic;óes. 

(31) Debate sobre a e·mancipacáo na '·UNICAMP - SP condena proj-eto do 
governo. 

julho 
(06) :Participantes do Simposio de Etno¡:ogi·a, patroc.inado pela regional da 

SPBC do Rio de Janeiro, divulgam documento advertin<to que a emanci
pacáo dos índios é urna alternativa P,erigosa ao-p.rocesso de expropria
c;.áo territorial que vem senda -ent~entado por essas comunidades. 
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(07) CIMI divulga nota condenando emancipacáo, após reuniáo do secreta
riado nacional em Goiania. 

(14) Participantes do debate sobra a 'Questáo Indígena · na XXXª Reuniáo 
Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia (SBPC), em . . 

Sáo Paulo, criticam fortemente o decreto de emancípacáo. 
Conclusáo : Repúdio ao' decreto - mocáo 38, aprovada na Assembléia 

Geral da XXX reuniáo da SBPC - Sáo Paulo. 

(22) CIMl-Norte 1 divulga em Manaus nota condenando projeto de emanci-
pacáo. · 

setembro 
(11 /13) Alguns antropólogos de todo o país se reúnem em Brasília com 

representantes da FUNAl-MINTER e reafirmam críticas e inoportunida
de da emancipacáo, encaminhando novo documento ao Ministro do 
Interior, esclarecendo as razóes de seu repudio ao projeto mas 
deixando claro que estáo dispostos a dialogar como órgáo responsá
vel pela política indigenista e a contribuir na procura de solucóes a 
favor das comunidades indígenas no país. 

(14) A Camara Municipal de Sáo Paulo condena por unanimidade o projeto 
de emancipacáo. Mocáo de autoría do deputado estadual Flávio Bierren
bach. Ressalta que é necessário apoio da classe política, dos professores 
e de todas as pessoas de bom senso que se preocupam com esse 
problema dos índios em nosso país. 

(14) Apoio da lgreja Luterana ao Documento dos antropólogos. 

outubro 

(12) lmprensa divulga que, apesar de todos os protestos, o Ministro Rangel 
Reís decidiu levar adiante o projeto de emancipacáo, agora sigilosamen
te, para ser assinado até o final do governo Geisel. Reuniram-se em 
Brasília para estudar cópias numeradas do texto do projeto: General 
lsmarth, Apoema Meirelles, Laia Mattar, Getúlio Barreto e Gerson Alves. 

(15) Fontes do MINTER informam que será criada urna comissáo, que terá 
representante do Conselho de ·seguranca Nacional , para revisar todo o 
texto do Estatuto do Índio. 

(19) O Ministro Rangel Reís anuncia que enviará o texto do decreto de 
emancipacáo ao presidente Geisel no próximo dia 30. 

outubro 
(19) A Associacáo Nacional de Cientistas Sociais e a Associacáo de Docentes 

da USP apoiam antropólogos brasileiros na luta contra o projeto de 
emancipacáo do governo. 

(20) Vários antropólogos, médicos, lingüistas e estudantes de pós-graduacáo 
fundam em Sáo Paulo a CorT)issáo Pró-lndio. 

J 

j 
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(19/21) Debate sobre a emancipaC(áo em Belém do Pará faz aumentar 
críticas ao projeto do Ministro Rangel Reis. 

15 

(23)Antropótogos da UNICAMP, PUC e USP, além do presidente do CIMI dáo 
coletiva a imprensa nacional e correspondentes estrangeiros. 
Presidente do CIMI afirma que o decreto de emancipac;áo é urna forma de 
genocídio. 

(25)general lsmarth: "O governo náo pretende tumultuar os valores tribais ao 
emancipar os índios, mas sim torná-los conscientes para urna nova 
realidade, para a própria sobrevivencia das comunidades indígenas". 

(26)Pronuncia-se sobre o caso a CNBB: 
"A emancipac;áo será submeter de forma premeditada os povos indíge
nas as condicóes de existencia que acarretam forc;osamente seu extermí
nio como povo. O extermínio se fará com a fria letra da lei. 
Os governos anteriores, mesmo pondo em prática urna política contrária 
aos interesses dos índios nao eregiram a agressáo as populaC(óes 
indígenas em código de Estado, tal como este. 
Em vez de regulamentar o Estatuto, o poder executivo, escudado, 
exclusivamente na torca do arbítrio, mantendo a distancia todos os 
setores comprometidos, com a causa indígena, e deixando o poder 
legislativo completamente a margem das decisóes, inverte contra o texto 
da leí, com o fito de modificá-lo. Caso se concretize, a opiniao pública 
nacional saberá o nome dos responsáveis (O Estado de Sao Paulo) 

novembro 
(05) Editorial de O Estado de Sao Pauto critica o Ministro Rangel Reís. 

(07)Ato Público contra o decreto Rangel Reís é realizado no Rio, reunindo 
700 pessoas ·no auditório da ABI. 

(08)0 Ministro Rangel Reís divulga pela imprensa a " ExposiC(ao de Motivos" 
que acompanha o texto do decreto de ·emancipa<;áo enviado ao 
presidente Geisel. 
Na mesma data, Ato Público Contra a Falsa Emancipa<;áo reúne mais de 
2 mil pessoas no TUCA, em Sáo Paulo, com 190 moc;óes de apoio. · 

(09)Mesa redonda critica emancipaC(áo falsa, em Brasília. 
(11 )Editorial do Jornal do Brasil apoia o decreto de-Rangel Reís. 
(12)Editorial de O Estado de Sao Paulo critica projeto sigioloso de Rangel 

Re is. 
(17)Finalmente o governo divulga a íntegra do texto do decreto de emancipa

c;áo enviado ao presidente Geisel(sic) . 
(22)0 jornal O Estado de Sao Paulo publica resposta de Rangel Reis ao 

editorial do día 12. 

(24)0 Ministro Rangel Reis admite alteraC(óes no documento sobre a 
emancipac;ao. 

dezembro 
(03)Fontes da assessoria de imprensa do MINTER, em Brasília, informaram 

que a presidencia da República decidiu, estrategicamente, esquecer por 
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algum tempo a aprova~áo do projeto de emancipa~áo de grupos 
indígenas. 
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Antropólogos 
Manifestam-se Contra 

Proleto de Emanclpa~éio 
de Grupos Indígenas 

Acusam-se, as vezes, os antropólo
gos e certos indigenistas de quere
rem preservar os índios em redo
mas, transformá-los em pec;:as vivas 
de museu. A opiniáo geral é de que 
"os índios tem o direito de serem 
como nós". 
Os índios, no Brasil, estáo em regi
me de tutela, sendo que seu tutor é 
o Estado Brasileiro. lsto significa 
que eles náo detém a mesma capa
cidade e responsabilidade jurídica 
dos demais adultos brasileiros. Sig
nifica, também, que o Estado tem o 
dever de zelar pela defesa de seus 
interesses. Assim, por exemplo, os 
territórios indígenas sáo de posse e 
usufruto dos índios, mas proprieda
de inalienável da Uniáo, o que os 
preserva da cobic;:a alheia. 
Muitos grupos indígenas estáo há 
longos anos em contato com a so-

ciedade nacional, falam, eventual
mente, o portugués, podem empre
g ar-se, mais ou .menos seguida
mente, como máo-de-obra e pouco 
se diferenciam, externamente, da 
populac;:áo regional. Esta semelhan
<;:a aparente náo impede que se 
mantenham características pró
prias que identificam o grupo como 
indígena, tanto para os seus mem
bros, quanto para a popúlac;:áo re
gional. O Ministério do Interior tala 
atualmente em regulamentar a 
emancipac;:áo de grupos indígenas 
do regime de tutela, através de um 
decreto. Por que, argumenta-se, 
embora táo semelhantes a popula
c;áo regional, deveriam ser eles tu
telados, tidos, portanto, como. par
cial mente incapazes diante da leí? 
A palavra emancipac;áo tem assim a 
conotac;:áo de algo que libertaria 
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um indivíduo injustamente tido por 
incapaz e o equipararía aos demais 
cidadáos. Ora, isto é ver o problema 
as avessas e isto em dois sentidos. 

INTEGRAR AGORA É EN-
TREGAR 

Primeiro. porque toda a História 
mostra a vulnerabilidada dos gru
pos indígenas brasileiros, diante da 
ocupacao económica do interior do 
país: sao uns 100.000 índios hoje. 
eram cerca de 1 milháo em 1.900. 
Ora, estamos assistindo hoje a der
radeira e talvez mais forte investida 
da expansáo interna em todo o 
centro-oeste e norte do país, lidera
da por grandes grupos empresa
' i ~is : momento pois, particularmen
te inoportuno para deixar os índios 
desprotegidos. Emancipar grupos 
indígenas agora é entregá-los de
sarmados a torca~ infinita mente 
mais poderosas, que lhes arrebata
ráo, em maior ou menor prazo, as 
terras a vil preco, por grilagem ou 
por execucáo de dívidas, absorven
do-os como máo-de-obra barata. A 
tais procedimentos já estáo sujeitos 
muitos brasileiros e nao há porque 
aumentar seu número. Desta situa
cáo estáo ameacados tanto indios 
quanto posseiros: náo se trata, por
tanto, de tomar o partido de um, 
contra o outro. Apenas, parece-nos 
que o problema fundiário náo pode 
ser, tanto em termos de justica co
mo por náo ser viável, resolvido a 
custa dos índios. 
Emancipar grupos indígenas agora 
é, portanto, em nome de urna igual
dade entre os cidadáos, " lavar-se 
as máos" do que lhes venha a 
acontecer. Ora, o Estado náo pode 
" lavar as máos" , náo pode insentar
se das responsabilidades que lhe 
cabem e que sempre, até agora, 

reconheceu. Foi neste sentido que 
o Brasil aderiu, em 1965, a Conven
cáo Nº 107 sobre a prote~ao e inte
gracáo das populacóes indígenas, 
adotada em Genebra em 1957. É 
agora, rnais do que nunca, o mo
mento de cumprir essa.; responsa
bilidades. para que a emancipacáo, 
quando se concretizar, se faca em 
condicóes propicias. lsto supóe 
transmit ir aos grupos indígenas co
nheci mentos sobre a sociedade na
cional e sua dinamica, assim como 
devolver-lhes o exercício de toma
da de decisóes. Só assim, e náo por 
decreto nenr por plebiscito apressa
do, poderiam os índios libertarem
se da dependencia e da necessida
de de urna assistencia decidida ex
ternamente. Assim, a emancipacáo 
é o desfecho -de um processo que 
permite as populac;:óes indígenas 
optare·m por ela, com conhecimen
to de causa: Manter a tutela náo 
sign ifica tratar os índ ios como 
criancas - pois náo o sáo - mas 
orientá-los no seu trato com a so
ciedade envolvente e dela protege
los, até que sejam capazes de neta 
moverem-se sem maiores riscos. 

DIVERSIDADE E DEMOCRACIA 
RACIAL 

Os índios sáo seres adultos. E sáo, 
também, e. é este o segundo sentido 
em que a opiniáo pública pode se 
equivocar, respeitáveis em sua di
versidade. Eles náo tem apenas o 
direito de serem como nós, mas o 
de serem eles próprios. Diversidade 
náo significa desigualdade: demo
cracia racial náo é, necessariamen
te, a fusáo de todos em um modo de 
ser único, mas, tafvez, o reconheci
mento do valor de modos de ser 
diferentes. 
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Há que se respeitar essas diferen
cas. Podem, por exemplo, parecer 
exorbitantes, em relacao ao que 
restou de certos grupos tribais, as 
áreas de que dispóem. No entanto, 
o aproveitamento de tais áreas faz
se segundo modalidades próprias 
e, grupos cacadores, por exemplo, 
necessitam de grandes extensóes. 
Argumenta-se, contra isto, a des
proporc;ao entre o númeo de índios 
e a área que ocupam, esquecendo
se das fazendas várias vezes maio
res que ~xistem ao lado deles, pro
priedades de grupos cujos acionis
tas sao em número muito menor 
que o do grupo indígena. Objeta-se, 
entáo, a fraca rentabilidade das ter
ras ocupadas. lsto levanta duas 
questóes: urna que tange ao respei
to que se deve as formas culturais 
outras, como já mencionamos; ou
tra que, nessas terras, que por sua 
história lhes pertencem, com justi- . 
ca. urna vez interessados em novas 
técnicas produtivas, os grupos indí
genas podem produzir tanto ou 
mais que seus vizinhos. lsto náo é 
apenas urna hipótese : há casos 
concretos que o confirmam. Esta 
inserc;áo de grupos indígenas na 
economía regional, longe de ser um 
fator de despersonalizacáo do ín
dio, tem se mostrado elemento bá
sico do seu relacionamento com a 
sociedade nacional, em bases mais 
justas. 
O respeito a diversidade é mais do 
que se aceitar e até admirar aqueles 
grupos que ostentam urna tradicáo 
cultural marcada, com cocares, pin
turas e, de preferencia, arcos e 
flechas. Muito mais difícil, e. igual
mente importante, é aceitar esses 
outros grupos que perderam sua 
língua e seus costumes tradicionais 
e que teimam, no entanto, em afir-. 

marem-se índios. Há que se enten
der que esses movimentos de re
construcao de urna identidade indí
gena, entre grupos aparentemente 
semelhantes a ~ualquer grupo re
gional , significam a tentativa de re
cuperar urna imagem dignificante 
de si mesmos. E, é precisamente 
por isto, que náo existem parame
tros outros para definir urna comu
nidade ou um de seus membro 
como índios, senáo aqueles justa
mente adotados pelo Estatuto do 
Índio, de 1973, em seu Artigo 3º, a 
saber: índio é quem se identifica e é 
identificado como tal. 

RESPONSABILIDADES 
DA TUTELA 

Náo é pois, o momento de regula
mentar a emancipacáo, mas o de 
pensar nas responsabilidades da 
tutela. Ao aprovar o Estatuto do 
Índio, o Estado comprometeu-se a 
garantir protec;áo adequada as co
mur]idade indígenas e sua cultura, 
até que cheguem a situacáo de se 
integrarem harmoniosamente a Na
c;áo. Urna emancipacáo depende de 
urna tutela bem sucedida. Ora, os 
recursos previstos para levar.a bom 
cabo essa tutela náo foram csgota
dos, daí o despreparo das comuni
dades para urna .emancipac;áo. Há, 
portanto, pr~blemas muito mais 
prementes do que regulamentá-la. 
Entre eles, figura em prioridade ab
soluta a demarcacáo das terras in
dígenas que, pelo Artigo 65° do 
Estatuto do Índio, deveria estar ter
minada até o fim deste ano. Esta
mos longe disso. 

O domínio de urna extensáo de 
terra contínua, coletiva e inaliená
vel é a condicáo necessária primei
ra para a sobrevivencia de qualquer 
grupo indígena com dignidade. 
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Mas, náo é suficiente. Nesta terra 
poderáo os índios garantir sua sub
sistencia, segundo modalidades 
próprias, tradicionais ou náo. Cabe 
ao Estado , quando requerido, 
orientar o grupo em novas técnicas 
produtivas e na comercializa<;áo 
dos excedentes, para promover sua 
independencia de qualquer ajuda 

' externa; cabe-lhe, também, prestar 
u m a e f i c i ente aj u d a m é d i c o
san itári a e a protecáo dos índios, 
sobretudo os recém-contactados 
das doencas que lhes transmitimos 
e os dizimam. Cabe-lhe a responsa
bilidade de urna educacáo que res
peite as formas culturais, os valores 
e a dignidade da comunidade, en
quanto a oriente no seu convívio 
com a sociedade envolvente, aju
dando-os a nela moverem-se. 
COMISSÁO PRÓ-ÍNDIO 
Nós, antropólogos, também ternos 
responsabilidades diante das popu
la<;óes indígenas. Nós, que durante 
tantos anos tentamos ser os porta
vozes de popula<;óes indígenas, de
vemos apoiar qualquer iniciativa 
que delas parta de expressarem, 
di retamente, su as reivindicacóes. 
Nesse sentido, devemos apoiar a 
iniciativa recente de organizacáo 
de urna Federacáo, por parte de . 
representantes de comunidades in
dígenas. 
Compete-nos informarmo-nos com
pletamente e informarmos a coleti
vidade dos casos concretos e espe
cíficos de que ternos conhecimento 
e assessorarmos, portanto, os ór
gáos públicos na procura de solu
cóes adequadas aos problemas que 
vem surgindo. Precisamos, no en
tanto, do concurso de indigenistás, 
juristas, médicos, religiosos, jorna
listas e da populacáo em geral para 
podermos obter algum resultado. 

Neste sentido, propomos a consti
tui<;áo de urna Comissáo Pró-Índio, 
assim como a adesáo a este docu
mento, que pode ser enviada para 
um dos seguintes enderecos: 
SETOR DE ANTROPOLOGIA 
DEPTO. DE Cl~NCIAS SOCIAIS 
UNIVERSIDADE DE SÁO PAULO 
C.P. 8105 - SÁO PAULO - SP. 
DEPTO. DE ANTROPOLOGI~ 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓ
LICA 
RUA MONTE ALEGRE, 984 
SÁO PAULO - SP 
CONJUNTO DE ANTROPOLOGIA 
DEPTO. DE Cl~NCIAS SOCIAIS 
IFCH - UNICAMP 
C.P. 1170 - CAMPINAS - SP. 
SETOR DE ANTROPOLOGIA 
DEPTO. DE Cl~NCIAS SOCIAIS 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
C.P. 70.000 - BRASÍLIA - D.F. 
OPTO. DE ANTROPOLOGIA 
MUSEU NACIONAL - UFRJ 
QUINTA DA BOA VISTA ZC-08 
20.000 - RIO DE JANEIRO 
DEPTO. DE ANTROPOLOGIA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PA
RANÁ 
CURITIBA - PARANÁ 
PÓS-GRADUACÁO EM Cl~NCIAS 
SOCIAIS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAN
TA CATARINA 
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATA
RINA 
CENTRO DE DOCUMENTAQÁO ET
NOLÓGICA 
MUSEU DO ÍNDIO 
RUA DAS PALMEIRAS - BOTA
FOGO 
RIO DE JANEIRO -20.000 
MUSEU PARAENSE EMILIO 
GOELDI 
DIVISÁO DE ANTROPOLOGIA 
CAIXA POST AL 399 
BELÉM -PARÁ - 66.000 
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Carta da 11lndlan 
Rights Association" 

Prezado senhor: 

26 de outubro de 1978. 
Gal. lsmarth de Araújo Oliveira , 

Funda9áo Nacional do Indio 
Ministério do Interior 

Brasilia, DF 
Brasil 

É alarmante a notícia da intent;áo que tem o Governo Brasileiro de promulgar 
um decreto de "emancipat;áo" dos índios, sobretudo a luz das ter'ríveis 
semelhant;as que apresenta com a Leí Dawes, aprovada pelo Congresso 
Norte Americano em 1887. 
A Lei Dawes determinava a divisáo das reservas indígenas em pequenos lotes 
de terra, atribuindo-os individualmente aos indios. Em resumo, o Governo 
detinha a propriedade da terra em nome e benefício de cada um dos índios, 
por um período de tempo (geralmente 25 anos) durante o qua/ o índío deveria 
cultivar a terra e tornar-se auto-suficiente. Ao término desse período, o 
Governo Federal transferiría a propriedade plena de terra ao indio, conferin
do-lhe, simultaneamente, a cidadania norte-americana. 
Muito tem sido escrito sobre a motivat;áo dos responsáveis pela Leí Dawes. 
Reformistas da época, profundamente preocupados com a crescente inva
sáo das reservas indígenas pelos brancas, perceberam que as derrotadas 
tribos indígenas eram impotentes para evitar as incursóes de brancas as 
suas terras e que o Governo Federal difícilmente deteria a "inevitável maré" 
da expansáo ocidental, conduzida pela fort;a . A melhor esperanc;a para os 
indígenas, argumentavam eles, estava em se tornarem "civilizados", para o 
que o maior obstáculo residía em sua existencia tribal primitiva e, particular
mente, na propriedade comum da terra, fato esse visto como encorajador da 
preguic;a e indolencia, táo abomináveis a moralidade ocidental. O "exceden
te" das reservas indígenas, isto é, as terras remanescentes após a entrega 
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dos pequenos lotes aos índios, era vendido pelo Governo a colonizadores 
brancas. 
A/guns reformistas argumentaram, em váo, que a educac;áo deveria preceder 
o· desmembramento das terras tribais e que. os índios náo estavam prepara
dos para a responsabilidade da "civilizac;áo ". Náo foram dados ouvidos a 
seus protestos e o caminho foi deixado aberto a usurpac;áo final da terra 
indígena. 
Em 1934, quando a política do desmembramento foi abandonada, os índios 
tinham perdido 90 (noventa) dos seus antigos 138 (cento e trinta e oito) 
milhóes de acres de terra. Hoje se reconhece que a Leí Dawes foi 
extraordinariamente desastrosa para os indígenas: um exemplo onde os 
reformistas teimosamente impuseram sua idéia do que era bom para os 
índios, independentemente de seu consentimento ou aprovac;áo, destruindo, 
dessa forma, a base agrária, que era o alicerce da vida e cultura indígenas. 
Mais recentemente, na década de 50, o Congresso aprovou a extinc;áo do • regime de tutela a propriedade das terras indígenas, referentemente a cartas 
tribos, consideradas aptas a dispensar a supervisáo e ajuda federais. O 
exemplo mais famoso do fracasso dessa política é o da tribo Menominee, de 
Wisconsin: em poucos anos, a tribo estava empobrécida e desprovida de 
servic;os básicos. A tribo finalmente voJtou, em 1973, por decisáo do 
Congresso, a "supervisáo" federal. O presidente Nixon, em seu pronuncia
mento de 1970 sobre Política Indígena, reconheceu a falencia da política de 
extinc;áo da protec;áo aos indígenas. 
Esses exemplos tem relac;áo direta com a proposta Leí Brasileira de 
Emancipac;áo do Índio. A histórla norte-americana mostra, sem sombra de 
dúvida, que, quando a terra indígena está em jogo, as questóes sáo 
encobertas por uma nuvem de nobre retórica sobre a necess.idade de se 
civilizar o índio, conceder-lhe cidadania, terminar o "degradante" sistema de 
reservas. Esse fato persiste ainda hoje nos Estados Unidos, na medida em 
que grupos anti-indígenas falam de "direitos e responsabilidades iguais" 
para os índios. A legislac;áo introduzida em 1978, ab-rogando todos os 
tratados indígenas e abo/indo o sistema de tutela a propriedade das reservas 
indígenas foi en titulada "Leí de Igual Oportunidade aos Nativos". 

' 
.Entando que a leí brasi/eira determina que um conselho de especialistas, 
convocado pela Funda9áo do Índio, definirá quais as tribos que estáo aptas 
para a emancipac;áo e que as próprias tribos náo teráo qualquer voz ativa 
nessa decisáo. Provavelmente, coma emancipac;áo virá o direito de vender a 
terra, aprindo-se;-dessa forma, um enorme campo a at;áo dos especuladores 
e exploradores de terra. 
A "lndian Rights Association" esta va entre os grupos reformistas que, na 
década de 1880, clamavam pela promulgac;áo da Lei Oawes; é urna posit;áo 
que possa ta/vez ser explicada no contexto da época, mas a conseqüente 
dizimat;áo indiscriminada das terras indígenas náo poderá jamais ser 
justificada. 
O povo brasileiro náo pode, com certeza, pretender para os· índios brasileiros · 
as mesmas políticas desastrosas que os americanos viram fracassar. A Leí de 
Emancipat;áo deveria ser cuidadosamente examinada, sem que se detenha 
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na expressáo de propósitos grandiosos, pelo terrível pret;o que pode custar 
as terras e cultura indígenas. 

Sandra L. Cadwalader 
Diretor Executivo 

.. Traduzido do ingles por María-Helena de Barros Pimentel-Advogada 

, 





Depoimentos e 
Exlgincias da Assembléia 

de Chefes Indígenas 

Ante a iminencia de ver o novo 
projeto de Decreto de Emancipa~áo 
que "regularizará" o Estatuto do 
Índio assinado por V. Excia. viemos 
respeitosamente cientificar o Sr. 
Presidente dos problemas levanta
dos, estudados e concluídos nesta 
Assembléia. 

Tendo sido encaminhaao a V. 
Excia. o Projeto de Decreto de 
Emancipacáo, deixamos aqui o 
nosso parecer, o parecer do índio. 
O único indivíduo que náo foi con
vidado a dar seu parecer a respeito 
da emancipacáo que o vai atingir. 

Antes de tudo, queremos re
lembrar trecho da carta de Andila 
lnácio Kaingang que V. Excia. bem 
deve conhecer. Hoje, nesta assem
bléia tornamos a dizer as mesmas 
coisas, apenas tomamos alguns 
dos seus pensamentos como 
nossos. 

Permita-nos dirigir este Docu
mento em nome dos índios que 
habitam o imenso território brasi
leiro. 

Sr. Presidente, náo seria talvez 
por nosso povo falar e -entender 
somente sua língua materna e náo 
compreender estes gritos de paz, 
amor e compreensáo. Náo, sr. Pre
sidente, ternos certeza que o nosso 
povo entendería essa mensagem, 
embora em outras línguas, como 
entendeu a de paciencia até agora, 
gritada nos nossos ouvidos, pacien
cia esta que chega agora aos limi
tes, como chegaria a de qualquer 
povo, fosse qual fosse o estágio de 
civilizacáo. 

Sr. Presidente, V. Excia. há de 
convir que o sangue do nosso povo 
náo mais pode ser contido nas 
veias, vendo que as terras restan
tes, comparadas com o imenso ter-



28 Depoimentos e Exigencias da Assembléia de Chefes Indígenas 

ritório brasileiro, que tínhamos no 
passado o pleno domínio de posse, 
estáo sendo usurpadas pelos 
brancos. 

O que mais nos deixa perple
xos é que neste estado de coisas é 
que se lar.t;a o Projeto de Decreto 
de F.mancipac;áo, quando sabemos 
que vários artigos da nossa leí, o 
Estatuto do Índio, nao foram cum
pridos. 

O que mais chamou a atenc;:áo 
e que tem sido objeto de debates e 
denúncias no seio de várias entida
des de ambito nacional é o seguin
te: '·o· Poder Executivo fará, · no 
prazo de cinco ~nos , a demarcac;:áo 
das terras indígen3S. ainda náo de
marcadas". (Art. 65). 

Assim como a opiniáo pública 
condenou esta emancipac;:áo tam
bém nós ern nome da comunidade 
indígena brasileira repudiamos esta 
emancipa~áo . Que ela seja afastada 
do vosso Gabinete e que sejam 
levadas em considerac;áo nossas 
exigencias. Que seja cumprido este 
ítem . da lei, que parece um dos 
pontos vitais que a nova lei quer 
evitar. Que se reconhec;a o índio 
como herdeiro e dono legítimo de 
suas terras e que as reservas sejam 
reconhecidas como propriedade 
coletiva das comunidades indíge
nas. Qualquer omissáo ou falta de 
interesse sobre este aspécto será 
atitude que nos levará a concluir 
que a emancipac;:áo pregada pelo 
Sr. Ministro do Interior nada mais 
nada menos urna atitude hostil e 
mal intencionada contra as comuni
dades indígenas. Portanto conde
nável. 

Outro artigo do Estatuto do Ín
dio diz o seguinte: "As terras indí
genas náo poderáo ser objeto de 
arrendamento ou de qualé1uer ato 

ou negócio jurídico, que restrinja o 
pleno exercício da posse direta pela 
comunidade indígena ou pelo silví
cola" (art. 18). 

Sr. Presidente, bem sabemos o 
grave problema que enfrentam as 
comunidades indígenas, que tem 
suas terras arrendadas pela própria 
Funai e:· que agora se ve imcompe
tente para tirar os mesmos intrusos 
que eJa assentou em nossas áreas. 
Outras sáo invadidas sob o olhar 
pacífico, quando náo como próprio 
apoio de chefes de postas ou de 
d·etegados regionais do órgáo de 
protec;:áo ao índio. Caso concreto o 
de Roraima, onde o delegado da 
Fu nai permitía aos intrusos invadi
rem as áreas indígenas, conforme 
depoimentos dos chefe.s indígenas 
reunidos em Assembléia em Su
ru mu. 

O mais grave de tudo isso é 
quando um ato de violencia pesa 
sobre urna comunidade indígena 
que já náo tem perspectiva de ver 
suas terras devolvidas, como acor
re co m os Kad iwéu de Mato G rosso 
do Su 1 que tiveram su as terras arre
batadas coma permissáo do órgáo 
competente, a Funai, mediante ar
rendamentos. Esses mesmos inva
sores formam hoje a AssociaC(áo 
dos Arrendatários da Reserva dos 
Kadiwéu, com forte aparato político 
regional. 

O Estatuto do Índio em seu 
.artigo 66 diz: "Órgáo de protec;áo 
aos silvícolas fará divulgar e respei
tar as normas da Convenc;:áo 107". 
Essa ConvenC(áo defende nossos 
mais elementares direitos e sendo o 
B rasi 1 um dos signatários dessa 
Conven9áo tem a obrigac;:áo de exe
cutá-la, especialmente no que se 
refere a nossa liberdade de comuni
caC(áo e expressáo. lsto vem ao 

l 
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caso porque hoje denunciamos a 
ac;áo policialesca que a Funai vem 
exercendo sobre as comunidades 
indígenas, proibindo os índios de 
participarem de encontros e reu
nióes. Ao que parece a Funai teme 
o que é dito nesses encontros onde 
nada mais fazemos que relatar nos
sas lutas e fracassos, os cri mes 
praticados pelo branco nas comu
nidades nas quais cada um de nós 
está integrado. Um fato que marcou 
profundamente a nossa memória 
foi a dissoluc;áo da Assembléia de 
Surumu em Roraima, o que contra
ria a própria lei nº 5.371 de 5 de 
dezembro de 1967 que autoriza a 
instituic;áo da Fundac;áo Nacional 
do Índio, a qual diz em seu artigo 1°, 
ítem 1 que compete a Funai "Esta
belecer as diretrizes e garantir o 
cumprimento da política indigenis
ta, baseada nos princípios seguin
tes : respeito a pessoa do Índio e as 
institu ic;óes e comunidad es tri
bais". 

Sr. Presidente, náo estamos 
querendo ditar normas e leis, pois 
náo somos nenhum catedrático, ju
rista ou teólogo, mas simplesmente 
queremos deixar claro as nossas 
exigencias imediatas que nos asse
gura o Estatuto do Índio. 

Náo nos impressionam as de
clara<(óes feítas pelo Sr. Ministro ou 
pelo Presidente da Funai através da 
imprensa, defendendo a emancipa
c;áo. Porque nós, as vítimas dessa 
política, somos os únicos a poder 
dar o parecer sincero sobre o que 
representa esta emancipa<(áo. Por
que se as palavras bonitas resolves-

;:,crn o nosso problema, hoje náo 
estaríamos em situa<(áo táo diferen
te daquela que o Estatuto do Índio 
defende. Pois a emancipa<(áo dese
jada pelo Sr. Ministro trará a destri
balizac;áo das comunidades indíge
nas, conseqüentemente a destrui
c;áo coletiva e individual de seus 
componentes. Porque o índio tem 
de viver em comunidades próprias, 
em plena liberdade de tradic;áo cul
tural e liberdade de possuir aterra. 

Sr. Presidente, expirado o pra
zo da demarca(fáo das áreas indíge
nas, queremos cientificar V. Excia 
que as comunidades indígenas 
acham-se em pleno direito de de
fender e desintrusar suas áreas, 
caso o órgáo competente, Funai , 
náo conclua a demarcac;áo das 
áreas indígenas. Concluindo que 
nesta data na qual expira o prazo de 
demarcac;áo das áreas indígenas, 
exigimos que seja cumprido o que a 
lei manda e que seja rasgado o 
p,rojeto de lei de emancipac;áo da 
autoria do Sr. Ministro Rangel Reis. 

Sáo os pensamentos do Índio 
Brasileiro, através de seus repre
sentantes hoje aqui presentes : Kari
puna, Palikur, Galibi, Dessana, Apu
riná, Jamamadi, Tapirapé, Xavante, 
Rikbaktsa, Pareci , Kaiwa, Kaingang 
e Guarani, no encontro realizado 
em Goiás, na data de 17 a 19 de 
dezembro pelos representantes in
dígenas de Amapá, Amazonas, Ma
to Grosso, Mato Grosso do Sul , 
Espírito Santo, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. 

Goiás, 19 de dezembro de 1978 
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Teatro Experimental do SESC - AM 
Setor de Antropología da UNESP - Araraquara. 
Conselho Indigenista Missionário - CIMI - Regional Norte I - AM 
Centro de Estudos do Comportamento Humano - CENSESC - AM 
Federaváo lndependente de Teatro do Amazonas (FITAM) - AM 
Membros da 4• Assembléia Regional do CIMI da Amazónia Ocidental - AM 
Associaoáo Nacional de Apoio ao Índio (ANAÍ) - Porto Alegre - RS 
Associaoáo Nacional de Apoio ao Índio (ANAÍ) - PR 
Associaoáo dos Professores da Escola de Administraoáo de Empresas de 
Sáo Paulo (APEAESP) FGV 
Comissáo Justit;a e Paz de Sáo Paulo 
Pesquisadores do Museu Paulista da Universidade de Sáo Paulo 
Grupo de Estudo sobre a questáo indígena - Selo Hotizonte 
Funcionários da Biblioteca da F.F.L.C.H - USP 
Instituto dos Economistas do Pará - Belém 
Grupo de Apoio ao Índio (GAi) - Belém - PA 
Professores da Escola Paulista de Medicina - SP 
Associaoáo Brasileira de Antropología (ABA) - Belém - PA 
Associat;áo Regional dos Sociólogos - Belém - PA 
Associavao dos Sociólogos do Brasil - Setor Norte - Belém 
Associaoáo dos Orientadores Educacionais do Pará - Belém 
CIMI, Regional Norte 11, Belém - Pará 
Diretório Central da Universidade Federal do Pará - Belém 



• 

32 Mo<;:oes de Apoio ao Ato Público Promovido pela ANCS 

Diretórío Académico do CESEP - Belém 
Federa<;áo dos Ógáos de Assistencia Social e Educacional - FASE - PA 
Centro Ecuménico de Documenta<;áo e lnformaqáo - RJ 
Associa<;áo Brasileira de J-ingüística - Campinas - SP 
Associa<;áo dos Sociólogos do Distrito Federal - Brasília 
lgreja Evangélica de Confissáo Luterana no Brasil 
Grupo Kikuru de Apoio a Causa Indígena - Manaus - AM 
Diretório Universitário da Universidade do Amazonas - AM 
ldian Rights Association - Philadelphia - USA 
Ballet Stagium 
Centro de Desenvolvimento da Mu/her Brasileira - SP 
Jornal "Nós Mulheres " 
Assócia<;áo das Mulheres - SP 
Smithsonian (ntitution - Washington - EUA 
Cultural Survival 
American Antrhopological Association - EUA - Edward Lennan 

' American Antrhopological Association - EUA - Richard Adams 
London School of Economics - Londres - Joana Kaplan 
École Pratique des Hautes Etudes - París - Simone Dreyfus 
Société des Américanistes - París - Jacques Souste//e 
Survival lnternational - Londres - Bentley 
Departamento de Genética da Universidade Federal do Paraná 
Departamento de Psicología e Antropología da Universídade Federal do 
Paraná 
Oxfam no Brasil - Suzanne William - PE 
Diretório Academico Studium Theologium - Curitiba 
Centro de Estudos Rurais e Urbanos - SP 
Federa<;áo de Teatro Amador do Acre - Río Branco 
Assocía<;áo dos Eng~nheiros Agrónomos do Estado de Sáo Paulo 
Associa<;áo dos Geógrafos Brasileiros - Se<;áo Sáo Paulo 
Equipe do Jornal Varadouro - AC 
Prelazia do Acre 
Associa<;áo dos Professores da PUC - Sáo Paulo 
Díretórío Académico Rocha Pombo do Paraná 
Associaqáo de Professores da Universidade Federal de Sr Catarína 
Movimento Feminino pela Anistia (Núcleo Floríanópolis) 
Manifesto de Solidariedade - Estudantes e Professores - da UFSC 
Associaqáo dos Sociólogos do Estado da Bahía - (Salvador) 
Universíty of Cambridge 
Associaqáo Brasileira de Antropología 
Faculdade de Odontología da USP 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento - CEBRAP 
Associa<;áo dos Docentes da Universidade Federal de Sáo Carlos 
Diretório Central dos Estudantes - UFSCar 
A<;áo democrática feminina gaúcha 
Associa<;áo para Prote<;áo Ambiental de Sáo Carlos - APASC 
Associa<;áo dos Sociólogos do Brasil 
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Cámara Municipal de Sáo Carlos - SP 
Associaoáo dos Docentes da Universidade de Sáo Paulo 
Centro Academico 22 de agosto - Direito PUC 
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Associaoáo dos Professores de Ensino Superior Privado do Estado de Sáo 
Paulo 
Associacáo de Médicos Sanitaristas do Estado de Sáo Paulo 
Uniáo Estadual dos Estudantes 
Sindicato dos Médicos - SP 
Regional Su/ - C/MI 
Regional Norte - CIMI (MT) 
Regional Amazonia Ocidental 
Sociedade de Defesa do Litoral Brasileiro 
Associacáo dos Médicos Residentes de Sáo Paulo . 
Associacáo Profissional dos Bibliotecários do Estado de Sáo Paulo - APBESP 
Centro Paulista de Estudos Geológicos - USP 
Centro de Estudos Geográficos - USP 
Uniáo Paulista dos Estudantes de Geografía 
Diretorio XV de agosto - Faculdade de Teología - N. Sra. da Assuncáo -lpiranga 
Centro de Estudos de Cultura Contemporanea - CEDEC 
Associacáo Profissional dos Assistentes Sociais de Sáo Paulo 
Movimento Negro Unificado contra a Discriminacáo Racial 
Pesquisadores em Ciencias Sociais (RJ) 
Associacáo Brasileira de Antropología - Sáo Paulo 
Grupo Chaski - Música Folclórica Latino-Americana 
Consolata Society for Foreign Missions 
Ana Lucia da Silva Castro 
Comissáo de Defesa do Patrimonio da Comu.nidade 
Sociedade Goiana de Sociología 
Associacáo dos Sociólogos do Estado de Sáo Paulo 
Uniáo dos Fotógrafos de Brasília 
AGRAF - Associacáo dos Artistas Gráficos e Fotógrafos de lmprensa e 
Publicaoóes Culturais 
AFAPUC - Associacáo de Funcionários da PUC - SP 
Jornal " Em Tempo " 
Comissáo de Máes em Defesa dos Direitos Humanos 
Comissáo Pró-Índio - RJ 
Jornal Repórter 
Pastoral da Juventude - Regiáo Episcopal Leste 11 - Sáo Miguel Paulista. 
Associaoáo Médica do IAMSPE 
Centro Academico de Psicología - PUC 
Comissáo Arquidiocesana dos Direitos Humanos e Margina/izados 
Centro Academico XI de Agosto 
Departamento Jurídico do Centro XI de agosto 
Sociedade Paulista de Paisagismo 
Grupo Semente das Faculdades Objetivo 
O.A. XXVII de Abril das Faculdades Integradas A/cantara Machado 
Escritório Renovo (Assessoria , Pesquisa e Planejamento em Educaoáo) 
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Conselho Indigenista Missionário (CIMI) - DF 
Centro de Educacáo do Instituto Sedes Sapientae 
Center for Latin American Studies 
CADAL - Nemesio J. Rodrigues 

- Centro Academico Leáo XIII - Eco
nomia - PUC - SP 
- Uniáo Municipal dos Estudantes 
de Sáo Carlos 
- Centrinhos da Engenharia da 
UFSCar 
- Centrinho da Biologia - DCE -
UFSCar 
- Comissáo Pró-Cen.trinho da Peda
gogia - UFSCar 
- Centro Académico Armando Sales 
de Oliveira 
- Setor CUPEC~ Luta pela legaliza
cáo dos loteamentos clandestinos 
- Jornal Informe OVNI 
- Associacáo dos Docentes da Uni-
versidade de Sáo Carlos 
- Missáo Anchieta - MT 
- DCE-Livre da PUC/SP 
- Associacáo Brasileira de Preserva-
cáo da Vida Selvagem 
- Diretório Académico de AROUITE
TURA do · Mackenzie 
- Grupo atuacáo da Faculdade de 
Direito da PUC 
- Associacáo Ajuri Pró-Cultura, Arte 
e Educacao - SP 
- Centro Académico Vladmir Herzog 
da Faculdade de Comunicacáo So
cial Casper Líbero 
- Centro Académico da Química -
USP 
- Centro Académico da Farmacia e 
Bioquimica - USP 
- Associacáo de Engenharia Quími
ca - USP 
- Sindicato dos Artistas e Técnicos 
em espetáculo de diversóes no Es
tado de Sáo Paulo 
- Atores da Novela " Aritana" da 
Rede Tupi de Televisáo 
- Jornal "O trabalho" 

- Movimento pela Uniáo dos Profes
sores MUP 
- Grupo " Berra Boi" (Música e 
Teatro) 
- Grupo da Revista Pariat -;- SP 
- Centro Académico da Escota de 
Sociol.ogia e Política de Sáo Paulo 
- Cooperativa de Escritores - Núcleo 
Sáo Paulo, St• Catarina e Paraná 
- Jornal Versus 
- Frei Gil 
- Enid Diva Marx Bacher (ASB) 
- Prof. José Ca margo 
- Prof. Paulo Sergio Pinheiro -
UNICAMP 
- Paulo Ayres (Bispo Metodista -
AJ) 
- Geraldo Siqueira Filho) 
- José Maria da Gama Malther 
- José Savio Leopoldi 
- Dr. Joáo Paulo Botelho 
- Claude Levi-Strauss 
- Antonio Teodoro Grillo 
- Deputado Robson Marinho 
- Deputado Alberto Goldman 
- Deputado Santili Sobrinho 
- Deputado Airton Soares 
- Fernando Moraes 
- Senador Franco Montoro 
- Deputado Airton Sandoval 
- C. Gab. Marcos Freire 
- Deputado Faria Lima 
- Deputado Freitas Nobre 
- Deputado Pachaco Chaves 
- Guilhermo Bonfim Bata/ha 
- Luiz O/avo Baptista - O.A.B. - PS 
- A/miro Afonso 
- Fernando Henrique Cardoso 
- Henfil 
- Eduardo Matarazzo Suplicy 
- Ruth Escobar 
- Audalio Dantas 

... 
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- Antonio Resk - Orlando Sampaio Silva 
- Prof. Jean Jackson - Senador Orestes Quercia 
- Prof. Jorge Zarur - Senador Gilvan Rocha 
- Pierre Monbeig - Deputado Joao Cunha 
- Simone Gamelon - Si/vio Coelho Santos - UFSC 
- Joana Kaplan - José Menezes Bastos 
· Flavio Bierrenbach - Josefam Antunes de Macedo 
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Abertura do Ato 
Público contra a 

Falsa Emancipa~io das 
Comunidades Indígenas 

A Associaoáo Nacional de Cien
tistas Sociais se sente muito honra
da em ter contribuido para a reali
zaoáo deste Ato Público contra a 
Falsa Emancipaoáo das Comunida
des Indígenas. Atendendo ao pedi
do de apoio dos antropólogos bra
sileiros, situados nas mais presti
giosas instituioóes universitárias e 
de pesquisa, tomamos a iniciativa 
de reunir neste Ato Público, junta
mente com os colegas da Comissáo 
Pró-lndio, as mais diversas e repre
sentativas i~stituioóes voltadas pa
ra as Ciencias do Homem em nosso 
país, personalidades de diversas 
áreas, a fim de manifestar justa 
indignaoáo diante de Projeto, que 
as mais respeitadas instituioóes e 
personalidades, preocupadas com 
a situac;áo das comunidades indíge
nas, reputam de perigosas conse-

qüencias para seus mais lídimos 
destinos. 

A presenc;a deste imenso públi
co, que sabemos náo ser apenas de 
Sáo Paµlo, mas das mais diversas 
regióes do país, a presenc;a de re
presentantes das comunidades in
dígenas, nos convencem da impor
tancia decisiva deste Ato, mostran
do o profundo significado dos mo
vimentos unitários pelas lutas de
mocráticas. Porque afinal, este Ato 
Público expressa urna demonstra
oáo democrática contra a tendencia 
de só se decidir por cima, sem ouvir 
os interesses da comunidade, seja 
ela qual for. 

Em .contri bu indo para este Ato, 
estamos também realizando objeti
vos estatutários de nossa Asso
ciac;áo, que preve um esforoo co
mum em defesa das Ciencias do 

-
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Homem em nosso país contra a 
generalizada concep9áo tecnocrá
tica do saber, onde o Homem, a 
Comunidade, passam a ser instru
mentos técnicos de urna racionali
za9áo, a elas estranha. 

Estamos também dando conti
nuidade ao trabalho de Duglas Tei
xeira Monteiro, nosso querido cole
ga recentemente falecido, um dos 
principais idealizadores de nossa 
Associa9áo e seu primeiro secretá
rio-geral. A melhor homenagem 
que lhe prestaremos será sempre a 
de procurar congregar todas as ins
titui9óes voltadas para as Ciencias 
do Homem na defesa de seus inte
resses comuns. 

Quero, desde já, em nome de 
nossa Associa9áo, transmitir os 
nossos agradecimentos aos antro
pólogos, principais organizadores 
deste Ato, que sáo extensivos aos 
estudantes da USP, da PUC e de 
outras universidades, pois nos aju
daram em muitos detalhes. Tam
bém aos jornalistas, a todas as insti
tui~óes aquí representadas, as per
sonalidades de diferentes setores, 
aos membros desta Mesa e a esse 
grande público, agradecimentos e 
convic9áo de que o fizamos porque 
o fizamos juntos. Finalmente, nos
sos agradecimentos a Reitoria da 
Pontifícia Universidade Católica de 
Sáo Paulo, que teve a grande genti-

leza de nos ceder esse grande audi
tório. 

Em nome de nossa Associa~áo, 
tenho a honra de convidar a antro
póloga Carmen Junqueira para pre
sidir os trabalhos deste nosso Ato 
Público. 

Prof. Braz José de Araújo 
secretário-geral da Associa~áo Na

cional 
de Cientistas Sociais - ANCS 

TUCA, 8111178 
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Apresenta~áo 

É um momento muito significativo para nós, mas também e principal
mente para as comunidades indígenas do nosso País, este em que estamos 
aquí reunidos, antropólogos, missionários e estudantes. 

Para nós, porque ilustra como a atividade científica náo está desligada 
de um profundo compromisso com o destino dos povos indígenas. Para as 
comunidades indígenas, porque este ato pretende ser um dos pontos de 
partida para mobilizar a consciencia democrática brasileira para a melhor 
satisfat;áo das necessidades das comunidades indígenas e para o respeito 
pelo seu patrimonio cultural e material. 

Creio que este ato é tanto mais significativo, porque ele pode demons
trar a unidade dos antropólogos, missionários, estudantes, indigenistas, 
enfini, dos intelectuais do Brasil diante do problema da emancipa<;áo e a 
solidariedade das institui<;óes voltadas para as ciencias humanas e sociais 
que estamos recebando. 

Para terminar, gastaría de dizer urnas palavras sobre o problema da 
protet;áo. 

O tema da nossa noite é o repúdio ao ato que pretende estabelecer, 
regulamentar a emancipat;áo e por emancipat;áo devemos entender a 
cessat;áo da prote<;áo. Por q'ue prote<;áo? As popula<;óes indígenas, cujas 
culturas sáo diferentes das culturas do nosso padráo, com perspectivas 
diversas das alimentadas pelo capitalismo, tem, portanto, necessidades 
também específicas. Oeste modo, devemos pedir a essas comunidades 
apenas aquí/o que e/as podem dar. Mas, de nossa parte, devemos dar-lhes o 

-



40 Apresenta~io 

que estlver de acordo com as suas necessidades. Elas necessitam, neste 
momento e a meu ver, de prote~o. 

A Justi9a, entáo, deve respeitar efetivamente as diferen9as, para tornar
se verdadeiramente justa. Era só isso o que tinha a dizer (aplausos). 

CARMEM JUNQUEIRA 
TUCA, 8111178 
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Vamos aqui examinar rapida
mente o histórico da questáo do 
projeto governamental de emanci
paC(áo das comunidades indígenas. 
Em primeiro lugar, é preciso lem
brar que o interesse do Governo em 
tal medida reflete com límpida coe
rencia, e consagra, toda urna filoso
fía oficial a respeito do lugar e 
destino dos povos indígenas na so
ciedade nacional. 

Em marC(o de 1974, o ministro 
do Interior, Sr. Rangel Reís, prome
tía enfaticamente criar urna política 
acelerada de integraC(áo da popula
<;;áo indígena, e acrescentava: 
" achamos que os ideais de preser
var a populaC(áo indígena dentro de 
seu habitat sáo balas idéias, porém 
irreais" . lsto foi repetido em outras 
ocasióes pelo sr. ministro (como na 
CPI do índio, por exemplo). Dois 
anos mais tarde, em outubro de 
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1976, a mesma autoridade declara 
que " se náo ~mancipar algumas 
comunidades indígenas até o fim 
do. governo, estará frustrada a polí
.tica indigenista do governo Geisel' ' ; 
nessa ocasiáo critica ainda o Par
que Nacional do Xi ngu. Em feverei
ro de 1978, declara que "a política 
indigenista atual terá fracassado se 
náo emancipar pelo menos 1 ín
dio". Poucos días antes, afirmava 
que a medida" beneficiaria" 200 ín
dios, sendo que 100 estariam eman
cipados no atual governo. Meses 
depois, chegou a admitir que a. 
emancipaC(áo poderá vir a ocorrer 
daqui a uns 100 anos. 

Mas mesmo assim, dia 30 de 
outubro passado, o projeto de de
creto que regulamenta os artigos 
do Estatuto do indio que dispóem 
sobre a emancipaC(áo de comunida
des indígenas foi finalmente envía-

-



42 

da ao Presidente Geisel para que 
fosse assinado. Há pressa. como 
sabemos. 

Nesses quatro anos que nos 
separam da primeira declaracáo ci
tada, a argumentacao oficial foi 
gradualmente deixando de subli
nhar o caráter de entrave ao pro
gresso económico nacional repre
sentado pelas populacóes indíge
nas, e passando a defender o direi
to dos índios participarem plena
mente dos benefícios aterecidos 
pela cidadania integral. Na CPI do 
índio em outubro de 1977, o minis
tro Rangel Reis declarou que mui
tos índios manifestam o desejo de 
ser cidadáos brasileiros com plenos 
direitos, com acesso ao crédito 
agrícola, como os demais agriculto
res, com o direito de educar seus 
filhos como os demais brasileiros". 
Em 13 de fevereiro de 1978, porém, 
o Xavante Mário Juruna discorda : 
" Eu náo aceito que o ministro Ran
gel Reís diga que estou pedindo a 
emancipacáo; o índio pode ter sua 
vida própria ... basta que seja garan
tida a sua terra - o resto a gente 
sabe. Agora desse jeito que estáo 
talando, a gente vai desaparecer, a 
gente vai deixar de ser índio quan
do a FUNAI quiser, para ser apenas 
um caboclo. Sem garantia nenhu
ma, como qualquer caboclo . Eu sou 
contra a emancipac;áo". Já no ano 
anterior outros grupos indígenas, 
como os Terena (depois usados 
pelo Governo como exemplo de 
índios " emancipáveis" ) e os Gaviáo 
do Pará declaravam-se contra a em
pancipacáo. Em maio de 1978, du
rante a 11 º Assembléia de Chef es 
Indígenas, na aldeia Xavante de S. 
Marcos - e primeira de caráter 
internacional, por contar com ín
dios do Paraguai - toi discatida em 
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detalhe a anunciada emancipac;áo. 
A posicáo geral foi de repúdio, ca
racterizando a medida como " um 
golpe de governo e de outras tor
cas, para ficar com a terra do ín
dio". Um mes antes, no Gongresso 
Indígena em S. Miguel (AS), toi 
igualmente condenada a falsa 
emancipa<;áo. Assim, toda vez - e 
estas nao foram as únicas vezes -
que as vozes indígenas puderam 
ser ouvidas, manifestaram-se con
trárias ao projeto. 

As várias declarac;óes do Minis
tério do Interior reiterando sua fir
me disposicáo de emancipar as co
mu nid.ades indígenas que julgasse 
capazes ganharam maior concretu
de em fevereiro de 1978, quando se 
soube da existencia de urna minuta 
de decreto de regulamentacáo dos 
artigas 9º, 10º, 11°, 27º e 29º do 
Estatuto do Índio. As reac;óes náo 
se fizeram esperar. Em marc;o de 
1978 é publicado um manifes_to de 
150 antropólogos, médicos, lingüis
tas, repudiando a tentativa de alte
rac;áo do Estatuto do indio, por 
permitir a decisáo arbitrária e unila
teral do Estado sobre que comuni
dades deveriam ser emancipadas. 
O manifesto ressaltava que o que se 
pretendía, com o projeto, era a 
abertura de canais legais para que 
o Estado se isentasse da tutela, e de 
su as responsabilidades, . especial
mente no que se refere a demarca
c;áo das terras indígenas (cujo pra
zo : limite previsto por lei se esgota 
em dezembro de 1978). Durante a 
Semana do indio, realizada entre 16 
e 19 de abril em S. Paulo, houve 
amplo debate sobre o problema, 
aonde se sublinhou que a questáo 
da terra indígena era o ponto cru
cial do projeto de emancipac;áo 
anunciado. Nesta ocasiáo, com a 
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presenca de reHgiosos, educado
res, índios, antropólogos, juristas, 
foi lancada a idéia da formac;áo de 
urna Comissáo Pró-lndio, visando 
divulgar aspectos de ameac;a que 
pesa sobre as populac;óes indíge
nas e angariar apoio amplo. Recor
de-se que já entáo funcionava a 
Associac;áo Nacional de Apoio ao 
Índio (ANAÍ), no Rio Grande do Sul. 
Em junho de 1978, os participantes 
do simpósio sobre " A Pesquisa Et
nológica no Brasil ", realizado no 
Río de Janeiro, divulgaram docu
mento aonde expressavam seu de
sa co rd o quanto ao projeto de 
emancipac;áo e seu repúdio a filo
sofía oficial de tratamento das mi-

. norias étnicas e culturais. 
' Em julho de 1978, durante a 

XXXI Reuniáo Anual da SBPC, os 
antropólogos e missionários do Cl
MI já tinham tomado conhecimento 
dos termos da minuta do decreto de 
emancipac;áo. No dia 15 de julho, 
durante a Mesa Redonda sobre Po
lítica Indigenista, a minuta foi dis
cutida, por Dom Tomás Balduíno, 
Darcy Ribeiro, Lux Vidal e Carmem 
Junqueira, e a posic;áo firmada foi a 
de repúdio unanime a seus termos, 
repúdio este tornado mocáo apro
vada n.a Assembléia Geral da SBPC 
e enderecada ao ministro Rangel 
Reis pelo Presidente da Associac;áo 
Brasileira de Antropología. Por oca
siáo desta Mesa Redonda, o antro
pólogo Darcy Ribeiro fez sérias de
núncias sobre a questáo da emanci
pac;áo, apontando interesses políti
cos fundiários de caráter privado 
que estariam subjacentes ao proje
to de decreto e a urgencia com que 
vinha sendo conduzido. 

O Ministério do Interior, por 
intermédio da FUNAI, convidou en
táo vários antropólogos, juristas, 

43 

indigenistas, sanitaristas, religiosos 
para discutir a minuta de decreto 
em Brasília, visando"aprimorá-la". 
Os antropólogos convidados, e ou
tros, reuniram-se a 26 de agosto em 
S. Paulo para deliberar sobre a atitu
de conjunta a ser tomada diante da 
ameaca de aprovacáo do decreto, e 
da ameaca de sua participacáo na 
reuniáo com os representantes do 
MINTER e da FUNAI vir a ser usada 
como cauc;áo das medidas arbitrá
rias do Governo. A minuta do decre
to foi integral e unanimemente re
jeitada, náo apenas quanto a seu 
conteúdo - que dava ao Estado o 
poder de decretar a emancipacáo, e 
que indicava claramente a possibili
dade de urna rápida e eficaz aliena
<;áo das terras indígenas - mas 
também quanto a inoportunidade e 
pressa com que estava sendo enca
mi nhada. Elaborou-se entáo um do
cumento (que está no cartaz de 
convocacáo para este Ato Público) 
visando esclarecer a populacáo e 
convocar a formacáo da Comissáo 
Pró-Índio. Este documento foi aba
se do parecer dos antropólogos na 
reuniáo em Brasília, e foi apoiado 
por representantes de várias outras 
entidades ali também presentes (e 
inclusive por vários funcionários da 
FUNAI). Ao final da reuniáo, o único 
defensor da minuta foi o jurista do 
MINTER, urna vez que o Presidente 
da FUNAI encerrou a reuniáo reite
rando o que já afirmava em outras 
ocasióes, a saber: que náo há ne
nhuma comunidade indígena em 
condi<;óes de ser emancipada 
atualmente. Em sua essencia, opa
recer dos antropólogos defendía o 
desenvolvimento de mecanismos 
que permitissem o exercício de 
uma tutela eficaz e responsável, 
defendendo também a necessidade 
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de se estabelecer um amplo debate 
sobre os problemas das popula
cóes indígenas. 

Vendo fracassada sua tentativa 
de obter legitimacáo para o projeto, 
o Ministro do Interior leva assim 
mesmo adiante seu intento. Trata
se agora da elaborac;áo de uma 
nova minuta, desta vez sigilosa, 
com cópias numeradas, visando 
evitar a discussáo. O fato iría ser 
consumado. Diante disto, acelera
se a mobilizacáo geral, especial
mente por parte da lgreja Católica 
(o CIMI e a CNBB pronunciam-se 
vigorosamente contra a medida), a 
lgreja Luterana mobiliza-se igual
mente, e formam-se as Comissóes 
Pró-lndio do Rio de Janeiro (que 
realizou ontem um ato público na 
ABI, com grande audiencia e parti
cipac;áo), de Belém do Pará (que 
promoveu amplo debate nos días 
19 a 21 de outubro); o Grupo de 
Estudos da Questáo Indígena de 
Belo Horizonte acusa o ministro 
Rangel Reis de ter recorrido a um 
"artifício jurídico" para retirar do 
Congresso o debate sobre o Pro
jeto. 

Em meio a todas estas reac;óes, 
ressalta a voz da lg reja, através do 
CIMI e de seu presidente, Dom To
más Balduíno, que em entrevistas a 
imprensa, afirma ser a emancipa
c;áo uma forma de genocídio, ... 
"Esse governo náo tem autoridade 
para talar em emancipac;áo, porque 
foi um mau tutor" .. . "Esse decreto 
será um decreto criminoso, porém 
náo sujará as máos de quem o faz, 
mas sujará a memória para sem
pre ... " Afirma ainda Dom Tomás 
que "se o governo náo consegue 
promover a maioria dos brasileiros 
marginalizados a um nível de classe 
média baixa, avaliem o que fará 
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com os índios" ·compara a emanci
pac;áo indígena com a abolic;io da 
escravidáo, aonde os negros foram 
jogados a rua sem indenizac;áo 
( Jornal do Brasil 24.1O.78). 

Em meio a grita geral, e acredi
tamos algo inesperada aos ouvidos 
do governo, comec;am a surgir na 
imprensa indicac;óes sobre o con
teúdo do "novo" e sigiloso projeto 
de emancipac;áo. Hoje, finalmente, 
pudemos ler a exposicáo de moti
vos que introduz o decreto. Ele, o 
decreto, continua sigiloso, como 
forma de transferir qualquer discus
sáo para quando os fatos estiverem 
consumados e mais uma vez quere
mos aqui repudiar o autoritarismo 
que dominou todo este longo pro
cesso, autoritarismo que, por típi
co, náo pode deixar de ser registra
do e denunciado. Esta exposic;áo 
de motivos aparenta ser diferente, 
em pontos importantes , da minuta 
pública anterior; e curiosamente, 
incorpora em sua linguagem ter
mos e raciocínios presentes ante
riormente nos pareceres contrários 
a minuta inicial. Tomemos um pon
to para exemplo. O estatuto das 
terras indígenas sempre foi o ponto 
considerado o mais frágil, o mais 
visado pela intencáo governamen
tal - e foi o mais violentamente 
criticado por todos. Outro ponto, os 
mecanismos de solicitac;áo/impo
sic;áo da emancipac;áo. Pois bem, o 
que se le, na exposic;áo de motivos? 

A questáo das terras na realida
de é e sempre foi central. Pelo que 
nos é dado vislumbrar a partir da 
exposi(fáo de motivos, está-se pen
sando agora em promover plebisci
tos locais. Ora, sem talar na facili
dade de se manipular comunidades 
indígenas acuadas, o tipo de maio
ria definida na Exposic;áo de Moti-
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vos é ao menos curiosa: trata-se de 
2/3 dos membros da comunidade, 
maiores de 21 anos, residentes no 
local, que tenham conhecimento da 
língua portuguesa, habilitac;áo para 
o exercício de atividade útil naco
munháo nacional é razoável com
preensáo dos usos é costumes da 
comunháo nacional. Em suma, exa
tamente os indivíduos que já de
monstram seu interesse pela socie
dade envolvente. Os demais náo 
opinam, sua opiniáo náo vale. No 
limite, se houver 3 índios nessas 
condic;óes, e 2 se manifestarem pe
la emancipac;áo, a maioria esta obti
da. E, se ouver um só, haverá talvez 
unanimidade. 

E como ficaria aterra? Segun
do a exposic;áo de motivos, a terra 
das comunidades emancipadas re
verte a Uniáo, que poderá eventual
mente, mas só eventualmente, doá
las a comunidade emancipada, com 
cláusulas de inalienabilidade. Se a 
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primeira alternativa é urna espo
liac;áo clara, a segunda alternativa é 
de consecu~áo problemática: pois 
se a constitui~áo preve que náo 
haverá distin~áo perante a lei entre 
todos aqueles dotados de capaci
dade civil plena, seja por que atri
butos for, náo seria inconstitucio
nal se distinguir essas comunida · 

• des tornando-as donatárias de ter-
ras inalienáveis? 

Em suma, talvez náo haja que 
postular um projeto inalterável em 
cada homem, e no Ministro do Inte
rior em particular. No entanto, há 
fatos que fazem pensar, e a impres
sáo que se tem é que, com o correr 
dos tempos e dos protestos, o Mi
nistro cedeu em tudo o que náo era 
essencial, sua linguagem se mati
zou, suas declarac;óes de princípios 
se calaram nos próprios termos dos 
manifestos. Resta o essencial. 

Eduardo V. de Castro 
Tuca 8/11/78 

.. 
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Pro¡etos 
Desenvolviment is tas 

Referindo-me a um artigo do 
Jornal "Estado de Sáo Paulo" do 
dia 20 de marco de 1977, síntese de 
uma mesa redonda, promovida pelo 
próprio jornal, a possibilidade de 
emancipar comunidades indígenas, 
idéia que acabava de ser lancada 
pelo Governo, foi rejeitada por to
dos os presentes, indigenistas, mis
sionários e antropólogos, inclusive 
e de modo categórico, pelo próprio 
presidente da FUNAI, chegando-se 
a conqlusáo seguinte: "náo é só a 
integracáo do índio a comunháo 
nacional que precisa de tempo. A 
legislacáo que trata da situacáo 
dessas mir.:>rias no Brasil também 
exige para ser aprimorada um de
bate paciente e cuidadoso. 

O que se pedia, publicamente, 
e através da imprensa, é o direito de 
fazer um levantamento rigoroso da 
situacáo, de apontar solucóes; e de 

poder defender em bases concretas 
o que era justo e por outro lado 
garantido as comunidades indíge
nas por lei. 

Apelamos, naquela época, mais 
uma vez, ao bom senso, a possibili
dade de um diálogo, de um trabalho 
fundamentado no conhecimento, 
confiando na possibilidade de con
tribuir para a implantacáo de uma 
política indigenista senáo perfeita, 
pelo menos honesta nas suas inten
cóes, e firme na procura de solu
cóes viáveis. A nossa meta era me-
1 horar a situacáo do índio, assesso
rando o Tutor para que este possa 
cumprir a tarefa e o programa que 
lhe cabe por leí desincumbir. 

No mes de outu bro de 1977, 
porém,· o Ministro do Interior, em 
discurso proferido durante a CPI do 
índio esclarece a orientacáo da po
lítica do governo em relacáo ao 
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índio :" aceleracáo do processo de 
integracáo e emancipacáo das co
munidades indígenas" texto publi
cado na revista Ciencia e Cultura, 
vol. 3, nº 30 marco 78. Orientacáo 
governamental que, apesar de to
dos os protestos, apelos, esclareci
mentos, resultou num projeto de 
decreto-leí que dispóe sobre a 
emancipacáo das comunidades in
dígenas e encaminhado ao Presi
dente da República. 

Sendo que hoje foi publicado 
nos jornais a exposi<;áo de motivos 
que acompanha o Decreto-leí, e 
onde se assinala que " na verdade 
náo se pode pensar na incorpora
<;áo dos silvícolas a sociedade na
cional, que deve ser progressiva, 
harmoniosa e sem mudancas brus
cas, se antes náo se oferece as 
comunidades indígenas condi<;óes 
adequadas de desenvolvimento téc
nico, económico e social , gost.aria 
de mostrar através de tres exem
plos representativos que o que vem 
acontecendo na realidade é muito 
diferente, e coma exposicáo destes 
casos, alertar também sobre a gra
vidade do Decreto. 

Pro jetos Desenvolví ment istas 

1 
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Projetos Desenvolviment istas 

Urna grande parte da Reserva 
Parakaná, ·no Pará, cujos índios 
contam com apenas sete anos de 
contato, será inundada devido a 
constru9áo de urna hidroelétrica. 
Sem pór em dúvida o interesse 
desta obra gigantesca, estranha
mos, porém, que tratando-se de um 
empreendimento desta ordem, que 
implica em grandes investimentos, 
planejamento, financiamento na
cional e estrangeiro, estudos de 
hidrografía, ecofogia etc., náo hou
ve, no projeto, a mínima preocu
pa(fáo de saber como ficaria a si
tua(fáo da comunidade indígena a 
quem parte destas terras perten
cem. Náo há nada que se retira ao 
direito desses índios, direitos que 
lhes sáo assegurados por lei, artigo 
20, §3 do Estatuto do Índio, isto é 
garantir a comunidade indígena re
movida " área equivalente a ante
rior, inclusive quanto as condi9óes 
ecológicas". Esses índios Paraka
ná, após urna " pacifica(fáo" ·das 
mais desastrosas na história indige
nista, estáo sendo novamente sacri
ficados, por omissáo, má fé e falta 
de organiza(fáo. Quando na verda
de tudo poderia ter se resolvido, 
senáo em condi9óes ideais, pelo 
menos com menos sofrimento. 

E quando, ao lado disto, se 
compara os recursos empregados 
para a planifica9áo e a constru9áo 
da barragem e a total negligencia 
no caso da comunidade indígena, a 
coisa torna-se urna monstruosidade 
imperdoável. 

O segundo caso é o seguinte: o 
grupo Gaviáo do Pará, perdeu as 
suas terras há mais de quatorze 
anos, chegando a beira da extin-
9áo. Foram recolocados em urna 
área, que hoje lhes pertence, rica 
em castanhais, a beira de urna es-
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trada. Durante doze anos foram ex
plorados, pela própria FUNAI, como 
máo de obra barata na extra9áo da 
castanha do Pará. Tendo conquis
tado, apesar de muitos obstáculos, 
sua autonomía interna, e ainda pro
curando se adaptar a esta nova e 
difícil situa9áo, chega-nos a notícia 
de que o território Gaviáo será cor
tado por uma linha de transmissáo 
e para isso será desmatado u m 
corredor de .vinte km de cumpri
mento e ·cen.to e cinqüenta metros 
de largura, com estradas de acesso 
etc. Esse desmatamento representa 
urna terrívef perda para os ín.dios e 
de conseqüencias imprevisíveis. 

Perguntamos: será que como 
já aconteceu em outras ocasióes, 
seráo lan(fados pesticidas e ins~ti
cidas, nesse corredor, para impedir 
o crescimento de qualquer vege
ta9áo? Será que a 500 metros do 
território cogita-se na construcáo 
de urna vila de sustenta9áo com 
mais .de duas mil pessoas? Será 
que era absolutamente necessário 
que esta linha de transmissáo pas
sase pelo território indígena? Ou 
poderia ter passado um pouco mais 
ao sul ao longo da transamazóni
ca? E se a linha de transmiss@o 
passando pelo território Gaviáo é a 
solu9áo mais económica, qual teria 
sido o custo do desvío que propo
mos, e qual a propor9áo deste cus- · 
to comparado ao custo global do 
complexo hidroelétrico e ferroviá
rio Tucurui-Carajás? 

E a FUNAI nada fez, depois de 
tantos anos de autoritarismo em 
assuntos internos e de explora9áo 
do trabafho indígena, nada fez para 
impedir esta espolia9áo do patrimo
nio indígena. 

Existem, porém, métodos ainda 
mais eficientes para acabar com as 
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comunidades indígenas, e sáo jus
tamente aquetas que constam tam
bém na exposictáo de motivos do 
Senhor Ministro. Trata-se do desen
volvimento económico das comuni
dades indígenas. Diz o texto: "os 
projetos de desenvolvimento daráo 
mais eficácia a tutela, a emancipa
c;ao ~ a integrac;ao poderáo vir co
mo conseqüencia. Esta pode tor
nar-se a pior das armas, para a 
desorganizaC(áo de um grupo, por
que destrói as comunidades por 
dentro, atingindo a organizactáo e 
d ivisao do trabalho tradicionais, 
exacerbando facctóes e disputas in
ternas. 

Os únicos projetos viáveis sao 
aqueles desenvolvidos pela própria 
comunidade, por iniciativa dos pró
prios índios, podendo contar com 
urna assessoria e apoio adequados. . . 

O exemplo mais triste e recente 
é o projeto imposto aos índios Bo
roro de Tadarimana. Nenhum proje
to da FUNAI até agora teve resulta
dos satisfatórios, mas os economis
tas da FUNAI insistem que este 
projeto tem que dar certo quer os 
índios queiram ou nao. o chefe de 
posto ficou como gerente de cam
po do projeto, sendo os índios sim
ples executantes. Chegou um tra
tor, e os índios querem usar o trator 
para ir pescar e pegar lenha, insta
laram urna cantina que distribui va
les aqueles que trabalham na roc;a 
do projeto, de tal a tal hora. Os 
índios recusam de plantar milho 
num tal lugar, mas o projeto· dizque 
tem que plantar milho naquele lu
gar, índio vai ap·render a plantar 
milho! O artesanato deve ser vendí-

Pro jetos Desenvolví mentistas 

do a cantina do pro jeto . para amor
tecer as dividas advindas das com
pras na cantina, mas que na verda
de só deveriam ser pagas na época 
da colheita. As lojas de Rondono
pólis foram avisadas de náo com
prar artesanato dos índios. Chegou 
urna perua, mas como o gerente de 
campo, aliás chefe de posto e tam
bém motorista se alisenta bastante, 
continua-se a pedir favores as fa
zendas circunvizinhas para o trans
porte de doentes. 

A situaC(ao é grave e fere o 
propósito alegado, um projeto de 
integraC(áo, e esta provocando já na 
sua implanta(fáo exatamente o con
trário. Cerca de trinta pessoas já 
estáo pensando em sair da aldeia, e 
sáo justamente aqueles que melho
res condicóes teriam para iniciar 
um projeto comunitário, mas pro
movido pelo próprio grupo. É assim 
que os índios acabam se dispersan
do, abandonando suas terras e sub
metidos a total desorganizac;ao cul
tural, se marginalizam. 

Demos tres exemplos do que 
está realmente acontencendo, mas 
existem centenas de casos táo gra
ves senáo mais. 

O que finalmente nos revolta é 
que este decreto-leí foi elaborado 
sigilosamente, por pessoas que 
desconhecem totalmente o assunto 
e que nunca assumiram compro
misso nenhum com a causa indíge
na. Este decreto-leí é urna ·farsa. 

LUX VIDAL 
TUCA 8/11 /78 
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Índios do 
Su 1 do Brasi 1 

Hoje, quando em todo o mundo 
revitalizam-se movimentos destina
dos a valoriza<;áo de etnias, quando 
o processo de descoloniza(fáo náo 
apenas permanece entendido como 
destinado a liberar na(fóes, mas, e 
principalmente, povos que náo tem 
acesso aos meios de comunica(fáo 
para dizer que estáo presentes, 
quando luta-se em diferentes fren
tes para encontrar fórmulas de rela
cionamento simétrico entre as 
na(fóes; quando anseia-se por con
dictóes de vida mais dignas para 
todos os explorados; quando, neste 
país, for<;as cada vez mais podero
sas clamam pelo fim da excessáo, 
do arbítrio e do autoritarismo, reu
n i mo-nos como objetivo específico 
de trazer a público a tragédia do 
homem índio. 

Tragéida vivenciada por cerca 
de 200 mil indivíduos. Tragédia que 

agora deseja-se transformar em et
nocídio, através da implanta<;áo de 
u m pro jeto de decreto que tornará 
o indio náo-índio. Ou seja. gue tor
nará o índio "cidadáQ pleno" deste 
país, incorporando-se a pelo menos 
outros 60 milhóes de pessoas que 
tem padráo de vida miserável. de
corrente dos baixos salários que 
conseguem auferir. Como ninguém 
pode acreditar que se possa trans
formar pessoas, nem realidades so
ciais, por dec~eto; nem tampouco 
que interesse aos índios ter acesso 
a situa<;óes que se desejadas eles 
efetivamente já possuem (refirmo
m·e, por ex. a obtenctaó de registro 
civil; carteira de trabalho ou título 
de eleitor), temos de pensar sobre o 
que efetivamente há como moti
va<;áo para o esforcto que se está 
realizando no ambito oficial para 
implantar o malfadado e inoportu
no projeto de emancipactáo. 
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A realidade indígena da regiáo 
sul pode oferecer algu~s dados es
clarecedores do interesse oficial. 
Nessa regiáo o DGPI, DGO, e a 
Asplan, órgáos da FUNAI, disputam 
a explorac;áo do patrimonio indíge
na, através de siglas como CPI e 
Prodec. Somente em madeira, o 
DGPI espera obter a receita de 
Cr$23.077.000,00 no corrente ano. 
Projetando-se a prec;os reais, vigen
tes na regiáo, este valor passará, 
entretanto, para o dobro pelo me
nos. Em lbirama (SC) cerca de CrS 
11 .800.000,00 no mínimo sáo devi
dos aos índios pela ocupac;áo de 
suas terras pelas águas formadas 
pela construc;áo de urna barragem 
de regularizac;áo do rio Hercílio. E 
em toda a bacia do Uruguai cerca 
de 11 áreas indígenas estáo sujeitas 
a serem afetadas pela i mplantac;áo 
de um complexo de barragens, des
tinadas a gerac;áo de energia elétri
ca, projetada sob a responsabilida
de da Eletrosul. 

Foram também os índios da 
regiáo sul que comec;aram o pro
cesso de ex pu lsáo dos possei ros 
que intrusavam suas áreas. Agora 
as terras estáo livres. Parece muito 
claro que ao apoiar os índios no 
processo de expulsáo dos intrusos, 
o Governo náo pretendia efetiva
mente deixar aquelas terras nas 
suas maós. Parece-me, que aí resi
de toda a motivac;áo do projeto de 
emancipac;áo. Segundo notícia do 
O Estado de Sáo Paulo, de 20/09/78, 
ó Conselho de Seguranc;a Nacional 
efetivou investiga9óes nos postos 
indígenas da regiáo sul e sugeriu a 
FUNAI que alterasse aspectos de 
suas aQóes, junto aos indios. Ora, é 
este mesmo Conselho de Segura
nQa Nacional que agora é proposto 
para participar do processo de defi-

Indios do Sul do Brasil 

n19ao da política indigenista do 
país. Também o Ministro do lnteior, 
Sr. Rangel Reis, oferece algum es
clarecimento sobre o sigiloso proje
to, ao adiantar a imprensa (Folha de 
S. Paulo, 31/10/78) que "as terras 
nas quais vivem os indígenas eman
cipados continuaráo pertencendo a 
uniáo" ... e que "pensamos ( .. . ) em 
considerar inalienável a ter:ra doada 
pela uniáo ao índio, mas me parece 
que depois de emancipado, em ple
no gozo dos seus direitos civis, 
essa medida parece violar (sic) os 
direitos humanos dos índios" . 

E evidente que a Uniáo náo 
deseja admitir que as terras de um 
posto indígena como Nonoai (AS). 
por ex., com seus 14.91 O ha., per
manec;am livres e _desembarac;adas 
nas máos dos 1.156 índios que ali 
vivem. A idéia da Uniáo certamente 
é a de outorgar a cada família indí
gena um lote, digamos de 3,10 ou 
30 hs. Em Nonoai existem cerca de 
220 famílias, o que na pior das 
hipóteses liberar~ a área de 8.31 O 
ha para a Uniáo. 

Ora, o que pensam os índios 
disto? 

Posso garantir que os índios do 
sul estáo cansados da servidáo a 
que se acham reduzidos, .pela inca
pacid.ade da FUNAI em aplic~r a lei 
e pela montagem ostensiva de um 
aparelho burocrático para explorar 
o patrimonio que a eles pertence 
legitimamente. A FUNAI, como ou
trora, cabem críticas extremamente 
severas. Mas, os indígenas estáo 
cada vez mais cientes de seus direi
tos e de modo alg u m pretendem 
abdicar de suas terras e da ajuda 
que o Governo lhes deve para que 
continuem como povos diferenc;a
dos. Para esta tuta todos presentes 
a partir de agora estáo convocados. 



Indios do Sul do Brasil 

O indio tem direitos definidos na 
legisla~áo do país. Tem direitos 
também previstos na legisla~áo in
ternacional , da qual o Brasil é sig
natário. Ele também tem o direito 
de deixar de ser indio, se quizer. 
Entretanto, toda decisáo deve partir 
dele e náo ser outorgada a ele. 
Afinal o indio tem que passar a 
usufruir um direito dele e náo um 
direito sobre ele, que lhe tolhe to
das as a~óes. 

Creio, pois, que é necessário 
repensar o índio no discurso oficial. 
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E para tanto, é preciso repensar 
toda a Na~áo brasileira, tornando-a 
pluralista, multi-étnica , pluri
nacional e efetivamente democrá
tica. 

Sabemos, que o projeto de 
emancipa~áo em nada contribuí pa
ra o ·indigenismo que efetivamente 
desejamos, nem tampouco trará 
vantagens reais para os indios. So
mos, portanto, pela sua rejei~áo. 

~ Si/vio Coelho dos Santos 
~ Tuca, 8111178 · 





A. proposta recente do Governo 
em regulamentar alguns artigos do 
Estatuto do Indio (Lei nº 6001, de 
11 /11/73), precisamente aqueles 
que dizem respeito a emancipa(fáo 
e a posse das terras, trouxe nova
mente a ordem do dia a questáo 
indígena, mobili:z:ando a imprensa, 
entidades de classe e órgáos aca
dem icos e científicos. Desnecessá
rio dizer-se que a idéia da emanci
pa(fáo, por mais generosa que ela 
possa parecer, entra em conflito 
com os lineamentos básicos de 
urna política indigenista que pre
tenda assegurar ao indio assisten
cia e prote(fáo. 

Com urna carta insistencia tem
se utilizado os indios Terena como 
exemplo de "índio emancipável", a 
saber aquele remanescente indíge
na que, individual ou coletivamen
te, teria tudo para competir em 
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iguald.ade de condi(fóes com seu 
vizinho alienígena, comumente 
chamado "civilizado". Possuindo 
condi(fóes ef~tivas de competioáo e 
desejoso de se emancipar, o índio 
teria de ser atendido pelo Estado, 
que assim estaria igualmente reali
zando um ato de justioa. Aceitas as 
premissas, a conclusáo náo poderia 
ser outra. 

Entretanto, o que desejo pon
deraré que nem· o indio Terena tem 
e teria condioóes de competir em 
igualdade de condioóes com o alie
nígena, nem está ou estaría reinvi
dicando sua emancipaoáo - ao 
menos em termos coletivos, como 
grupo. Pretendo mostrar que as 
premissas sáo falsas, e o uso dos 
Terena para justificar a emanci
paoáo náo passa de u m sofisma. 

Vejamos, em primeiro lugar, a 
emancipaoáo individual. A expe-
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riencia de observacáo da realidade 
Terena, demonstra que até agora 
náo tem sido necessária nenhuma 
legislac;:áo especial para que as au
toridade.s municipais, estaduais ou 
federais reconhecam como efetiva
mente emancipados índios que 
possuam carteira de identidade, se
jam e'eitores e, por conseguinte, 
alfabetizados (senda que, para os 
h.omens, ser reservista ainda é urna 
importante condi<;áo para que seja 
reconhecido como " civilizado"). Is
so significa que é suficiente obter 
quaisquer desses documentos para 
que o índio possa ser reconhecido, , 

formalmente e para efeitos práti-
cos, um membro da sociedad'e na
cional, com seus direitos e deveres. 
Ora, o que tem acorrido - indepen
dentemente de qualquer legisla<;áo 
especial - é que para esse indíge
na "documentado" o que lhe é 
difícil comprovar é sua identidade 
indígena, sobretudo quando resi
dente tora de reservas indígenas, 
posto que a tendencia das autorida
des - inclusive a própria FUNAI -
é ver nele um ex-índio, alguém que 
já obteve a plenitude dos direitos e, 
sobretudo, dos deveres do cidadáo. 
lsso é táo verdadeiro quanto pode 
comprovar a existencia de u m va
reador Terena, vários · missionários 
evangélicos também Terena e um 
razoável número de pequenos em
presários igualmente Terena, além 
de funcionários públicos, comer
ciantes, etc., que náo tiveram ne
cessidade de qualquer regulamen
tac;áo de lei para lograrem "emanci
pacáo" individua! - e isso só para 
nos limitarmos a exemplos Terena. 

Estariam esses índios "emanci
pados" em igualdade de condic;óes 
com os regionais alienígenas? Evi
dentemente que náo. Salvo um ou 
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outro caso individual, onde a pró
pria identidade indígena passaa ser 
manipulada por seu portador como 
objetivo, por exemplo, de atrair vo
tos de seus patrícios aldeados e 
urbanizados (o caso do vereador), 
os demais lutam contra o precon
ceito étnico, contra a discriminac;áo 
de que sáo vítimas, urna vez ser 
quase impossível fugirem ao estig
ma de "bugre". Como ident1dade 
atribuída a eles pelos regionais, 
"Bugre" é urna categoría étnica 
que sintetiza tudo o que há de 
negativo para o índio, mostrando-o 
aos alienígenas e muitas vezes a si 
próprio como u m poc;o de estereóti
pos de tal forma contraproducentes 
ao desempenho de seus papéis so
ciais que o maior esforc;o desses 
Terena "emancipados" é mistificar, 
encobrir, sua identidade étnica, 
sem, náo obstante, conseguir. Re
sultado: para a sociedade regional 
o Terena, emancipado ou náo, será 
sempre "bugre" ; para as autqrida
des, o Terena possuidor de "docu
mentos" e náo residente em reser
vas, já náo encontra faci 1 mente 
guarida na protec;áo do Estatuto do 
Índio. Suasituac;áo é extremamente 
ambigua e náo estará menos carre
gada de ambigüidade com a con
cessáo governamental de um equí
voco status de emancipado. 

Mas a situac;áo mais equívoca 
náo está aquí, mas na emancipac;áo 
coletiva. lsto é, a. emancipacáo de 
uma comunidade indígena determi
nada; no caso de que se está tratan
do aquí: os Terena. Embora náo 
saibamos ainda se se trata da co
munidade Terena como o .conjunto 
de seus grupos-locais - que váo a 
mais de urna dezena - ou de gru
pos-locais específicos, a saber "al
deias" e náo o grupo tribal em sua 
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totalidade, o certo é que a chamada 
c·apacidade empresarial dos Terena 
(considerada como um dos indica
dores mais expressivos para sua 
emancipac;áo) está presente num 
número reduzidíssimo de indiví
duos. Se é verdade que há peque-

• 
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nos empresarios indígenas, co m 
suficiente iniciativa para se utilizar 
- ainda que com variável eficiencia 
- das regras do jogo económico 
imperante na sociedade regional 
alienígena, há uma imensa maioria 
cuja única chance - se emancipa-
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da - será atrelar-se as camadas 
menos favorecidas (ta sociedade 
nacional. Uma emancipacáo nessas 
circunstancias representaria a insti
tucionalizacáo de uma estratifica
cao social altamente lesiva aos inte
resses ·indígenas, uma vez que seria 
uma cunha a mais a dividir, e por 
suposto, desorganizar a vida tribal. 

Por todas essas razóes, entre 
mu itas outras que poderiam ser 
avocadas caso pud~ssemos nos 
alongar nessas consideracóes, a 
emancipacáo, mesmo quando apli
cada a grupos táo aculturados co
mo os Terena, náo se justifica. A 
aplicacáo da legislacáo protetora
o Estatuto do indio - tem estado 
aquém das necessidades urgentes 
dos grupos tribais, seja no que diz 
respeito a assistencia de que neces
sitam, seja relativamente a demar
cacáo de seus territórios. A emanci-

T.erena 

pacáo poderá gerar pelo menos 
duas conseqüencias as populacóes 
indígenas: primeira, será colocá-las 
ao desabrigo da Lei 6001, isto é, da 
tutela consubstanciada no Estatuto 
do Índio, a saber lhes será tirado o 
status legal de índio, sujeito a uma 
lei especial, protetora, que será ne
gada a grupos tribais inteiros, con
siderados - por critérios discuti
veis - "emancipáveis". A segunda 
conseqüencia a se temer refere-se a 
questáo das te·rras que se náo se 
mantiverem juridicamente inaliená
vei~ e impenhoráveis, ao mesmo 
tempo que destinadas ao usufruto 
coletivo, isto é jama is f racionadas, 
tais terras lhes seráo irremediavel
mente alienadas por empresários 
alienígenas, moradores próximos 
ou distantes das áreas indígenas. 

Roberto Cardoso de Oliveira 
Tuca, 8111178 
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Nambikwára 

" Entendemos por Nanbikwára 
os diversos grupos indígenas que, 
ligados por parentesco ou afinida
de lingüística, se localizam a No
roeste de Mato Grosso, próximo ao 
território de Rondónia. 

As duas dezenas de aldeias 
com um total de pouco mais de 600 
indivíduos - a décima parte dos 
que existiam no inéio do século -
encontram-se em duas áreAs total
mente diferentes quanto as caracte
rísticas ecológicas, legais e situa
<;:áo de contato com a popula<;:áo 
envolvente: urna é o cerrado semi
árido a margem direita da estrada 
Cuiabá-Porto Velho, BR 364, na al
tura do km 650, reserva indígena 
desd~ 1968, posteriormente dimi
nuída por decreto e, sem intrusos 
dentro da área, salvo possivelmente 
num trecho junto a estrada, onde os 
1 imites náo estáo bem definidos 

(um pequeno ocupante no interior 
da área foi expulso desumanamen
te); outra é o fértil Vale do Rio 
Guaporé, confrontando coma ante-. , 
nor, com apenas uma pequena area 
interditada e urna dezena de estu
dos e projetos de antropólogos ou 
funcionários da Funai, numa tenta
tiva sempre frustrada de delimitar 
urna ou mais áreas para os índios. A 
área está totalmente tomada por 
projetos agropecuários, a maior 
parte deles gozando de incentivos 
fiscais carreados da Sudam ou de 
outros órgáos. que só os liberam 
quando a Funai, mediante certidóes 
negativas, atestar a náo existencia 
de índios na respectiva área. A po
pula<;:áo fixa ou flutuante dentro da 
terra dos índios atinge a vários mi
lhares de pessoas em contato indis
criminado comos mesmos. As duas 
áreas em questáo retratam também 
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a ambivalente atitude da Funai : for
te e prepotente comos traeos; débil 
e pusilanime com os poderosos 
grupos económicos ou simples 
pessoas ligadas a esses grupos. 

Vamos enfocar, de modo espe
cial, a situac;áo dos índios que se 
encontram no Vale do Guaporé. É 
urna situac;áo grave! Talvez esta 
seja uma das últimas oportunida
des que ternos de denunciar esta 
situac;áo. Dentro d.e pouco tempo, 
os índios já teráo morrido. 

Tal é a situac;áo desses índios 
que o médico sueco Bo Akerrén, 
membro da Comissáo da Cruz Ver
melha Internacional, ao chegar ao 
Vale do Guaporé, disse: "A vida 
destes índios é urna vergonha náo 
só para o Brasil, mas para a huma
nidad e". (Diário de Brasília , 
28/3/1973). 

E para que isto náo parec;a urna 
calúnia levantada por estrangeiros, 
como se costuma dizer, é bom lem
brar as palavras do superintendente 
da Sudeco, Nelson Jairo Faria: "A 
situac;áo dos Nanbikwária só é 
comparável a dos exilados da Bia
f r a" . (Correio Braziliense, 
10/9/197 4 ). 

O extermínio dos índios Nan
bikwára vem de longa data, quando 
eram dizimados as dezenas por ra
jadas de metralhadoras, segundo 
denúncia feita pelo ex-funcionário 
da Funai , Ramis Bucair. (J. do Bra
sil, 28/4/1968). Mas, por incrível que 
parec;a, foi a partir do aparecimento 
do Gen. Bandeira de Melo, que esse 
extermínio se tornou oficial, me
diante o fornecimento de certidóes 
negativas autorizando a implanta
c;áo de projetos agropecuários na 
terra dos índios. Essas certidóes 
negativas tem sido o aval do órgáo 
de protec;áo ao índio para que os 
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incentivos fiscais - qinheiro do 
povo - sejam aplicados contra a 
camada mais desprotegida do pró
prio povo, os índios. 

Seria longo, enfadonho e nau
seante repetir, aqui, a lista de pes
soas físicas ou jurídicas que rece
beram certidóes negativas da Fu
nai. lsto já o fizamos no ano passa
do, ao depor na CPI do Índio e pode 
ser lido no Diário do Congresso 
Nacional de 17!6/1978, pág. 95. Mas 
nunca é demais relembrar que um 
dos contemplados por essas certi
dóes foi o próprio filho do entáo 
Ministro do Interior, Costa Caval
canti, responsável indireto, quando 
náo di reto, por todos os desmandes 
da gestáo Bandeira de Melo, de 
quem já foi dito que " criou a manei
ra mais rápida e eficaz de extinguir 
o índio brasileiro" . A denúncia des
sa facilidade de pai para filho já nos 
custou até urna humilhante passa
gem pela delegacia da Polícia Fede
ral em Cuiabá. 

Em novembro de 1973, durante 
o Simpósiro Funai-Missóes, tenta
mos levantar a problemática em 
que se encontravam os índios Nan
bikwára, mas o entáo superinten-

. dente da Funai , auxiliar imediato do 
Gen. Bandeira de Melo e hoje presi- · 
dente do Órgáo, Gen. lsmarth de 
Araujo Oliveira, numa das suas há
beis escamoteac;óes da verdade , 
alegou náo estar a par do que acon
tecía com esses índios, o que moti
vou a retirada de vários missioná
rios do recinto do simpósio, como 
protesto a essa fingida e vergonho
sa " ignorancia" . 

Um ano mais tarde, o Gen. ls
marth , já presidente da Funai, 
anuncia a interdic;áo de urna área 
no Vale do Guaporé e dizia ser "a 
maior vitória de sua administrac;áo 
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(0 Estado de Sáo Paulo, 7/9/1974). 
Foi urna vitória apenas aparente, 
urna vez que essa interdh;áo náo se 
manteve senáo reduzida a décima 
parte e os intrusos permaneceram 
dentro da área dos índios. 

No ano passado, quando visita
dos por jornalistas e deputados da 
CPI do Índio, os Nanbikwára se 
queixaram de nem sequer terem 
água para beber, pois estavam po
luídas por estrume de boi. 

lsto está acontecendo a poucos 
metros da sede da Agro-pecuária 
Vale Guaporé S/A, que possui até 
banheiro de acrílico e outras sofisti
cavóes como aviáo somente para 
servivo interno. Esta fazenda de 
100.000 ha. pertence a José Luiz 
Zilo, diretor secretário da Cooper
sucar, que até se dá ao luxo de 
aceitar (ou aplicar) apenas urna par
te dos incentivos fiscais. 

Tomo a liberdade de ler algu
mas linhas do meu depoimento na 
CPI do Índio. 

"Hoje, os índios se encontram 
junto as fazendas, que se implanta
ram no Vale do Guaporé. O caso 
mais doloroso é o dos índios que 
vivem ou vegetam na total depen
dencia da Fazenda · Agropecuária, 
impossibilidade de se livrar dos in
dios por meios mais diretos, optou 
por um plano de genocídio por 
descuido intencional. 

Urna bem equipada enfermeira, 
na sede da fazenda, fica a menos de 
500 metros da aldeia indígena; en
tretanto o administrador da fazen
da, Sr. Max Mosman, sui<;o, a partir 
de fins de 1975, proibiu que a enfer
meira atendesse os índios. 

Em comeco de 1976, já haviam 
morrido duas índias. Urna d~las · 
máe de tres crian<;as. As duas ín
dias morreram apenas de· gripe. 
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Denunciamos astes fatos a opi
niáo pública ... para ver se a Funai 
tomaria alguma providencia. lsto 
nos custou ameaca de morte e es
pancamento por parte do Sr. Max 
Mosman " . (Diário do Congresso 
Nacional, 17/6/78, pp. 95-96). 

Para justificar o fornecimento 
de certidóes negativas durante sua 
gestáo, o primeiro presidente da 
Funai, José de Oueirós Campos, 
informou, em seu depoimento na 
CPI do Índio, que ele ignorava a 
presen(fa do índio nessa área. (Diá
ri o do Congresso Nacional. 
17/6/1978, pág. 152). 

Posteriormente a Funai desco
bre o erro, isto é, descobre que 
havia índio na área mas o forneci
mento de certidóes negativas conti
nuou . . 

Na tentativa de salvar os Nan
bi kwára de urna morte certa, a Fu
nai procura transferir os índios do 
fértil Vale do Guaporé para o árido 
cerrado ou do Norte para o Sul da 
mesma área. Tudo resuttou num 
fracasso porque os índios contrai
ram várias doen(fas, como o saram
po, que vitimou toda a popula<;áo 
infantil de urna aldeia, sem contar 
os adultos que fa.leceram. 

Os índios tentam voltar para 
suas terras. Perambulam desnudos 
e famintos pel~s estradas, como eu 
os pude ver ainda em fins de 1976, 
mas suas terras estáo tomadas. 
Cr.ia-se, entáo, urna das mais violen- · 
tas situacóes de contato interétni
co, que, no dizer do antropólogo 
Pedro Agostinho "é das coisas mais 
compulsivas e mais violentas a que 
já assisti." (Diário do Congresso 
Nacional, 17/6/78, pág. 227). 

O mesmo antropólogo no seu 
depoimento na CPI do Índio refere · 
alguns fatos para ilustrar essa si-
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tuacáo: os trabalhadores de uma 
das fazendas pertencente ao grupo 
Bamerindus Agropastoril embebe
dam os índios de urna aldeia para 
depois violentarem as mulhéres; a 
Fazenda Sapé-Sararé lanca desfo
lhante de aviáo que arrastado pelo 
vento foi atingir parte dos manga
bais dos índios. As queimadas a 
perder de vista destruiram milhares 
de espécies vegeta is, o ca pi m se
meado de aviáo invade a lavoura 
dos índios, a caca desaparece e o 
peixe morre(. .. ). 

Para terminar. sirvo-me das pa
lavras dos antropólogos convoca
dos pela Funai para estudar o pro
blema Nanbikwára: 

Nambikwára 

O Vale do Guaporé está, hoje 
em dia, praticamente, nas maós de 
particulares, quase todos com certi
dóes negativas da própria Funai, 
confirmando a ausencia de grupos 
indígenas na área. lsto mostra que 
nem a lei nem a própria Consti
tuicáo foi observada e os órgáos 
aos quais competía a execucáo da 
lei náo tinham o Poder ou interesse 
de cumpri-la. E concluem : A si
tuacáo do índio Nanbikwár.a é urna 
vergonha nacional". (O Estado de 
Sáo 'Paulo, 28/10/75)". 

Pe. Antonio lasi 
Tuca , 8/ 11178 
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Este depoimento sobre os f ndios 
Yanomami faz parte da luta em
preendida por cientistas, ref igiosos, 
sertanistas, artistas, jornalistas e 
outras pessoas sensíveis a proble- , 
mática do Índio. Ela representa a 
luta pela sobrevivencia física e cul
tural de um povo de 16.400 indíge
nas que habitam a regiáo fronteiri
c;:a Brasileiro-Venezuelana, dos 
quais 8.400 Yanomami vivem no 
Brasil. 

Conhecidos. por missóes científicas 
desde 1787, isolados até 1973 devi-

, do as dificuldades de acesso aquela 
área, a maioria dos yanomamis en
contram-se ainda hoje em estado 
de semi-isolamento. Desde 197 4 o 
território Yanomami, no Brasil, co
mec;:a a ser seriamente ameac;:ado 
por interesses económicos da so
ciedade envolvente. · 
É particularmente urgente tomar 

medidas que protejam esses indíge
nas do extermínio físico e cultural. · 
A seguir urna reconstituic;:áo dos 
acontecimentos desde 1974: 

' 
1. 1974. Abertura da rodovia 

BR-21 O, Perimetral Norte. ,As equi
pes de construc;:áo sem nenhum 
esquema de controle de saúde pe
netram macic;:amente na área tra
zendo inúmeras epidemias de gri
pe, sarampo, doenc;:as venérias, tu
berculose e doenc;:as de pele. 
Em conseqüencia desse contato, 
nos primeiros 130 km do trecho 
Caracarai-lc;:ana (Território Fed. de 
Roraima-Estado de Amazonas) de
saparecem 13 aldeias111 com aproxi
madamente 650 indígenas. Os pou
cos indivíduos remanescentes des
sas aldeias, aproximadamente 15°/o 
da populac;:áo original da área, vi
ve1n hoje maltrapilhos e em estado 
de degradac;:áo cultural e psicológi
ca na beira da estrada. 
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2. 1975. Garimpeiros invadem a 
regiáo da Serra das Surucucus. 
(Território Federal de Roraima) no 
lugar de maior ·concentrac;:áo indí
gena (76 aldeias, 3800 índios). Esse 
contato, mais urna vez, além de 
trazer os mesmos prejuízos de saú
de aos indígenas, acaba provocan
do sérios conflitos físicos entre ín
dios e garimpeiros. 

3. 1976-77. Um período de rela
tiva trégua para os Yanomami. As 
autoridades federais determinam a 
evacuac;:áo dos garimpeiros e os 
trabalhos da rodovia BR-21 O sáo 
interrompidos por dificuldades eco
nómicas. 

4. 1978. A Companhia de Mine
rac;:áq Vale do Rio Doce assina um 
convenio com a Fundac;:áo Nacional 
do Índio para explorar industrial
mente urna jazida de casseterita na 
regiáo da Serra das Surucucus an
teriormente explorada pelos garim
pe1ros. 
Foi anunciado o ingresso, a curto 
prazo, na área, de 300 funcionários 
da mineradora sem que tenha sido 
anunciada qualquer medida visan
do a vacinac;:áo dos 3800 indígenas 
da área. 
Pode-se deduzir que isso equivale, 
de fato, ao extermínio dessa popu
lac;:áo. 

- Estáo sendo reiniciados os 
trabalhos da rodovia Perimetral 
Norte e a entrega dos trechos cons
truídos a colonizac;:áo. Equipes de 
topografia contratados pelo INCRA 
(Instituto Nacional de Colonicac;:áo 
e Reforma Agrária) percorrem o 
território Yanomami demarcando 
lotes para colonizac;:áo situados em 
áreas ~abidamente indígenas. 

- O presidente da FUNAI ( 
Fundacáo Nacional do Índio ) con
temporaneamente declara de ocu-
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pac;:áo dos indígenas 21 áreas 
"ilhas" que desmembram o territó
rio tradicional Yanomami liberando 
para a colonizac;:áo 65°/o do mesmo 
em forma de corredores que cer
cam as diminutas áreas indígenas. 
Essa divisáo do território tribal , 
além de provocar a desorganizac;:áo 
das comunidades indígenas, tam
bém causará inevitavelmente a des
truic;:áo do ambiente ecológico in
dispensável a sua sobrevivencia. 
Se náo forem tomadas medidas 
imediatas, os Yanomami 
seráo condenados a extinc;:áo. Só 
podemos compartilhar 
da grande revolta do eminente an
tropólogo Brasileiro 
Darcy Ribeiro que assim escreve: 
"Estou seguro de que muitos brasi
leiros váo corar de 
vergonha, amanhá, por terem tido, 
ontem - hoje, quero 
dizer - antepassados táo brutos 
como nós. Temo tam-
bém que muitos homens humanos 
no mundo inteiro já 
estejam nos olhando assustados. 
Por que tanta violen-
cia contra índios indefesos? Oual é 
a fonte de tanto 
desamor aos homens? Que será 
dos Yanomami?" 
Yanomami. - Um depoimento so
bre os indios Yanomami , Darcy Ri
beiro, 1978. 

(1) Estas 13 aldeias foram plotadas 
em 1970 pelo lingüista Ernesto Mi
gliazza da Universidade de Indiana 
e em 1972 pelo levantamento aéreo
fotog ráf i co do Projeto RADAM
Brasil. Em 1977 o desapa.recimento 
das 13 aldeias foi comprovada por 
um levantamento aéreo da FUNAI 
(Fundac;:áo Nacional do Índio) . 

Cláudia Andujar - Tuca, 8111178 





PIMENTEL BARBOSA 
O governo Geisel está chegan

do ao seu final. sem ter divulgado 
os res u Ita dos da comissáo de in
quérito aberta pelo Ministério do 
Interior para apurar a questáo das 
terras da reserva indígena de Pi
mentel Barbosa, área Xavante que 
foi delimitada de forma fraudulenta 
por urna equipe mista Funai/Minter. 

Alegando que parte da ·área 
seria. cortada pela rodovia Br-080, a 
Brasília-Manaus, no trecho com
preendido entre Xavantina e Ca
chimbo, esta comissáo propós a 
redu<;áo da área reconhecida como 
habitat desses ín9ios, sugestáo en
dossada pelo presidente da Funai e 
transformada em decreto pelo pre
sidente da república. 

Logo após a libera<;áo da área, 
onde passaria a rodovia, foi i media
tamente ocupada por fazend<~iros e 

Xavante 

os índios foram presenteados pelos 
empresários, entre eles o ex
funcionário da· Funai, Valdenio Lo
pes com urna caminhoneta e várias 
cabe<;as de gado. 

No início deste ano, em decor
rencia das pressóes feítas pelos 
índios e indigenistas e com a cons
tata<;áo de que a rodovia, ría verda
de, náo havia cortado a área indíge
na Xavante, o presidente da Funai 
decidiu pedir a abertura de um in
quérito, colocando-se como réu. 
Ele afirma que, na ocasiáo, acredi
tou na boa fé dos mernbros da . -com1ssao. 

Até agora, no entanto, o resul
tado do inquérito náo foi divulgado, 
embora todos os depoimentos já 
.tenham sido colhidos dos princi
pais envolvidos. Atualmente a área 
Xavante já está inteiramente ocupa
da por empresas agropecuárias e 
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teme-se, com razáo, que o proble
ma seja jogado para o próximo 
governo, que a exemplo qos ante
riores reconhecerá a delapidaC(áo 
do património indígena como "um 
erro cometido por administraC(óes 
passadas", lavando assim as suas 
máos, como ocorreu com o caso 
envolvendo a venda ilegal das ter
ras dos índios Nhambikwara, no 
Vale do Guaporé. 

COUTO MAGALHAES - área Xa
vante -

Massacrados em 1951 na aldeia 
de Parabubu por inimigos brancos 
os índios Xavantes da regiáo do rio 
Couto Magalháes, durante vários 
anos, tiveram que se refugiar junto 
a Missáo Indígena de Sáo Marcos, 
onde viveram até o início da década 
de 60. A partir dessa época, as 
familias sobreviventes comeC(aram 
a retornar a sua terra de origem, já 
entáo transformada em área devo
luta pelo governo do Mato Grosso e 
titulada como propriedade de fa
zendeiros da regiáo. 

Em 1973 o governo, depois de 
uma prolongada época de tensóes 
entre índios e fazendeiros, criou a 
reserva Couto Magalháes, destina
da ao grupo Xavante da área, terras 
com 10.000 hectares, dezoito vezes 
menor que o seu território tradicio
nal. Posteriormente, depois de vá
rios conflitos, foi anexada uma fai
xa de mais 13.500 hectares, situada 
a margem direita do rio. 

Os índios, no entanto, ficaram 
confinados em urna regiáo de terra 
pobre, sem as matas necessárias 
para as suas atividades de cac;a e 
coleta. Enquanto isso, a Funai con-

Xavante 

cedia certidóes negativas da pre
senc;a de índios para grandes fazen
deiros que foram se instalando exa
tamente na área Xavante mais rica 
que ficou fora dos limites da re
serva. 

Estes fazendei ros, principal
mente os responsáveis pela Fazen
da Xavantina S/A, com quase 200 
mil hectares náo tem respeitado os 
sítios arqueológicos das antigas al
deias, destruindo cemitérios e apa
gando vestígios da ocupac;áo ime
morial do território pelos Xavantes. 

Os índios, hoje em dia, náo 
reivindicam mais a totalidade de 
seu território mas apenas a faixa de 
terra ao longo da margem esquerda 
do rio Couto Magalháes. lsto por
que, náo só os tratores tem destruí
do os cemitérios mas também por
que o crescimento populacional re
gistrado nos últimos anos - 50°/o 
da populac;áo tem de O a 12 anos -
exigirá urna área mais ampla para o 
pleno desenvolvimento desta co
munidade. 

Esta pretensáo, no ~ntanto, es
tá ameac;ada e o clima continua 
tenso na regiáo pois a área preten
dida já estaria sendo loteada pela 
Fazenda Xavantina S/A, conforme 
denúncia feita pelo índio Xavante 
Gustavo e pela antro.póloga Aracy 
Lopes da Sirva durante as comemo
rac;óes da Semana do Índio em abril 
deste ano, em Sáo Paulo. 

Nesta ocasiáo, o presidente da 
FUNAI prometeu uma soluc;áo para 
o problema mas até agora nada foi 
concretizado. 

Maria Aracy Lopes da Silva 
Tuca, 8111178 



Pronunciamento 

de Nelson Xangri 

e Daniel Pareci 
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Nelson Xangre 

"Eu vou falar um pouco para voces, 
povo querido. Há muito tempo que 
a gente vem sentindo esses proble
mas que vem acontecendo para 
nós, para os indios desse país brasi
leiro. Mas com tudo que eu tive 
experiencia, o movimento dos ín
dios é movimento de brigar que :ª 
gente chama. Durante que eu co
nheci esse a comunidade indígena 
como eu falei com o civilizado é 
urna vivencia diferente, náo é assim 
que seja pessoas diferentes, mas a 
vivencia é táo diferente quanto vo
ces. Agora talvez e pode ser que a 
vivencia do civilizado, que é o cos
tume de voces, eu achoque voces 

. sempre tem urna vivencia que náo 
vai servir para nossa comunidade 
indígena. É urna que eu náo estou 
criticando a vivencia de voces, mas 
é qlJe eu achoque é bom respeitar a 
vivencia indígena porque nós te
rnos direito de reclamar nossa vi
vencia que vai complicar com o 
tempo" (aplausos). Fim. 

Daniel Parecí · 

" Antes de mais nada eu quería 
agradecer a esta entidade que pro
moveu este Ato Público de apoio ao 
movimento contra· a emancipac;áo 
do índio. E também agradecer a 
todos os presentes aqui, que com 
sua presenc;a nos dáo forc;as, nos 
dáo coragem para que possamos 
continuar na nossa luta indígena. 
Para que possamos ter as nossas 
terras garantidas e para que náo 
acontec;a esta "emancipac;áo" dita 
p,elo governo que nada mais é do 
que um grave crime contra todos os 
índios do Brasil" (aplausos). · 

Pronunciamento de Nelson Xangre e Daniel Parecí 

"Eu peQo que voces notem bem a 
minha expressáo e que isso sim
plesmente demonstre a todos voces 
que o índio tem atualmente, outra 
dimensáo na sua forma de pensar e 
na sua forma de agir. Hoje em día 
náo somos mais aqueles selvagens 
que ainda a televisáo e o cinema 
continuam a mostrar, auxiliando 
muito para deteriorar e dar urna 
falsa imagem do índio. Dar urna 
falsa imagem que muitas das socie
dades brancas .tem sobre nós. Um 
.tipo de estereótipo, um falso indio. 
Entáo, como o tempo aqui é muito 
curto, eu quero agradecer do fundo 
do corac;áo. E que vossas conscien
cias se tornem também consciencia 

· de outras pessoas iguais a voces. 
Para que nos possam dar firme 
apoio na nossa luta, na nossa ver
dadeira luta de emancipac;áo, que 
náo será feíta pelo governo ou pelo 
Ministro do Interior ou seja lá qúem 
fór! (aplausos). 



Pronunciamento de Nelson Xangre e Daniel Pareci 

Ela será feita por nós mesmos, por 
nós, os índios. Através da nossa 
luta de consciencia. Assim como 
todas as classes da massa oprimida 
estáo formando suas consciencias, 
também nós índios estamos empe
nhados em formar nossas cons
ciencias para exigirmos os nossos 
direitos. 
Eu tenho um ponto de vista, repre
sentando a consciencia indígena. 
Digo que esta emancipa<(áo nada 
mais, nada menos é que urna arma 
mortífera que simplesmente nos ti
rará todo e qualquer direito de re
clamar os nossos direitos. 
Talvez com essa emancipa<(áo nós 
náo possamos mais fazer nossas 
assembléias que táo ricamente nos 
tem ajudado. Eu vejo no futuro, se 
caso essa emancipa<(áo for aprova
da pelo Presidente, que nós tam
bém seremos tachados , nós os 
mais · conscientes, seremos tacha
dos como aqueles que sáo chama
dos de " subversivos". É por isso 
que, nós índios, conclamamos a 
consciencia do mundo branco. Por
que só a consciencia de voces é 
que nos poderá dar for(fas para um 
dia sermos homens livres. 
E mais urna vez deixo aqui o meu 
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profundo agradecimento a todos 
aqueles que vierem prestigiar este 
encontro". 
(fim do 1º depoimento de Daniel 
Pareci) 

Convidado a encerrar a sessáo 
Daniel faz o seguinte pronuncia
mento: " Para encerrar esta serie de 
apresenta(fóes queremos agrade
cer mais urna vez a todos aqueles 
que tornaram possível este Ato Pú
blico. 

E quero conclamar a todos aqui 
presentes em nome de suas devidas 
entidades que sejam contra todos 
os crimes das declara<(óes aqui dei
xadas principalmente as dos índios. 
Contamos com o apoio firme dos 
meios de comunicacáo de massa, 
que sejam fiéis as declara<(óes aqui 
deixadas (aplausos), 
para que o crime que está prestes a 
desabar sobre os povos indígenas 
náo seja urna realidade fatal. 

E que o branco e o índio, no futuro 
unidos e de bra<(OS dados possa
mos formar urna sociedade justa e 
humana. Há igualdade de homens, 
como bem pode provar as socieda
des denominadas silvícolas; obri
gado!" 





A emancipa.;áo do índio 
e a emancipa.;áo 
da terra do índio 

A questáo do indio e, particu
larmente, a da sua emancipat;áo, 
segundo os critérlos e preceitos 
definidos pelo reglme militar, mos
tra um aspecto da dltadura ao qual , 
temos dado pouca atent;áo. E que 
a ordem represslva pressupoe que 
os lndlvfduos que ela subjuga se 
deflnam ou se redeflnam de con
formldade com uma ldentldade so
cial básica, que deve espelhar o 
modo de ser e de pensar da classe 
dominante, da classe que tem o 
controle do Estado e do seu apara-, 
to de repressáo. E subversivo 
aquele que é diferente, vive dife
rente, pensa diferente. A not;áo de 
subversáo construida e manipula
da pela dltad\,\ra militar é multo 
mais ampla e radical do que aque
la que nos é dado perceber pela 
nossa mela-clareza do dla-a-dla. 
De fato, ela envolve todas as for-

mas de dlvergénclas, desde as 
mais polftlcas até as mals Inocen
tes. Envolve, por lsso, também, 
várlas modalidades de repressáo 
- desde a repressio pollclal
militar brutal até o aparente pater
nalismo dos governantes. 

A bondade emanclpaclonlsta 
do funclonárlo, do ministro ou do 
presidente nio é outra coisa se
nio outra modalldade de repres
sio ao fato subversivo da dlferen-, 
t;a. E tentativa de homogeneizar 
social, cultural e polltlcamente, Is
to é, tentativa de aprofundar a 
dominat;áo onde ela é frágil. 

A proposta oficial de emanci
pat;áo do fndlo está fundamentada 
nesse fato polftico. O que o Estado 
repressivo pretende é que o índlo 
se reconhet;a na imagem e na 
concep.¡io do seu dominador, que 
Incorpore e aceite como legitimas 
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as . concep~oes fundamentais da 
ordem vigente. A proposta supoe a 
individualiza~ao da pessoa do ín
dio, concebida segundo os crité
rios contratuais, racionais e bur
gueses da individualiza~ao. É que 
P.sta sociedade nao pode reconhe
cer como pessoa quem náo assu
me os elementos básicos da idéia 
do contrato social. Nesse caso, a 
maturidade e a emancipa~ao de 
cada um se dá pela incorpora~io 
dos princípios que deriva m de re
la~oes sociais abstratas e impes
soais, fundadas na circula~io das 
coisas, das mercadorias. A identi
dade da pessoa ·na nossa socieda
de é aquele que, como já disse 
Marx, resulta do fato de que as 
pessoas se relacionam umas com 
as outras como se fossem coisas e 
as coisas - as mercadorias - se 
relacionam, se trocam entre si, 
como se fossem pessoas, dotadas 
de saber e de vontade. A mercado
ria é a mediadora privilegiada nes
se universo, é uma e!lSpécie de 
deus-coisa oculto que, entretanto, 
nio podemos ignorar. É emancipa
do, ou seja, é pessoa quem se 
concebe a si mesmo na perspecti
va da coisa, quem se descobre 
como objeto e nio como sujeito. 

Ora, quem luta recusa ver-se 
como objeto. Quem luta quer se 
impor como sujeito do processo 
social que vive. Quem luta questio
na a domina~io e, com · ela, a 
exproprlaQiO e a exploraQiO que 
ela garante. O Estado-bonzin~o 
propoe a emancipa~io do índio 
brasileiro exatamente no. momen
to em que esse índlo comeQa a 
lutar, comeQa a insurgir-se contra 
o falso grande-chefe, comeQa a 
reelaborar em bases políticas a 
sua identidade tribal, come~a a 

afirmar que é diferente. e quer con
tinuar a se-lo, come~a a escorra
~ar do seu mundo o invasor que 
representa a forma de ser, de ver, 
de dominar configurada no Estado 
burgues, no fazendeiro, no grileiro, 
na mercadoria, no contrato. Os 
kaingang, os bororo, os xavantes, 
os guajajara, os gavioes, os xocó 
tem sido eloqüente na afirma
~io da sua identidade. · 

A emancipa~io prometida pe
lo Estado pretende outorgar ao 
índio a igualdade jurídica e a cida
dania. Com isso pretende libertá
lo da sua tutela, conceder-the 
maioridade, torná-lo igual aos ou
tros cidadios. Mas esse indio 
igualé por esse meio lan~ado num 
universo de rela~oes sociais que 
instituiu uma modalidade de desi
guatdade. A igualdade juridica da 
compra e da venda propicia a desi
gualdade economica do explora
dor e do explorado. 

É claro que a proposta de 
emancipa~io garante ao índio o 
direito a terra e esse é o ponto , . 

principal da questio. E que o regi-
me pretende instituir formas racio
nais e contratuais de relaciona
mento entre o índlo e a terra. O 
voto, isto é, a única forma de ex
pressio da.vontade individual que 
o Estado burgués conhece e reco- . 
nhece, será o meio para decidir o 
que fazer com a terra - vendé-la 
ou mante-la como terrltório social 
ou divldf-la como patrlm6nlo Indivi
dual. O fato básico de que a pro
prledade coletlva da terra é o fun
damento da exlstincla, sanciona
do pela tradiQio, é descaracteriza
do pela concepQio falsa de que o 
coletlvo só pode ser a soma do 
individual, de que a trlbo é uma 
sociedade an6nima. · 
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Através da figura do índio 
emancipado, a ditadura introduz, 
subrepticiamente no universo tri
bal a figura e a realidade trágica 
da terra emancipada em relac;áo 
ao índio que a possui, a terra
coisa, a terra-mercadoria. Um pas
so significativo nesse sentido foi 
dado · quando da promulgac;áo do 
Estatuto do Índio. Ali a terra do 
indio passa a ser terra para o 
índio. O Estatuto desvinculou juri
dicamente o índio da terra das 
suas tradic;oes tribais. A terra foi 
redefinida para fins políticos, eco
nómicos e administrativos como 
mero objeto - todas as terras, de 
to.dos os lugares, passaram a ser 
consideradas como equivalentes: 
podem ser trocadas. Com base 
nessa pressuposic;io burguesa, 
índios tem sido removidos do seu 
território tribal e alojados em sítios 
distintos. A ditadura militar dessa
cralizou a terra indígena, brutali
zou o índio. Para este a terra nio é 
coisa, náo é mera medida. É a 
terra dos seus mortos, dos seus 
mitos de explicac;io da existéncia 
e de justiflcac;io das relac;oes so-, 
ciais. E a terra de cujo demorado 
domínio nasce a sua cultura mate
rial, as suas técnicas de sobrevi
vencia. Há tribos que peregrinam a 
terra ancestral para colher ·as. va
ras destinadas a produc;io de fle
chas. Há tribos para as quais o 
abandono da terra dos seus mor
tos é falta grave, é pecado sem . -rem1ssao. 

A emanclpac;io da terra indí
gena e a forma de fazé-la entrar no 
circuito da troca, é a for.ma de 
torná-la cativa do capital, instru
mento de sujelc;io de quem traba· 
lha. É o capital que está sendo 
emancipado. É preciso remover 

as muralhas, as vontades, as for
mas de ser e pensar cqm que ele 
se defronta. A vontade e a neces
sidade de reproduc;áo incessante 
do capital é o que o Estado bur
gués expressa. Por isso, efe se 
converte com facilidade de Estado 
a-ético em Estado anti-ético, pa
ra quem a moral é a vontade da 
coisa, do dinheiro, da troca. Sem a 
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troca o . capital nio se multiplica, 
sem a coisificac;áo a troca nio se 
consuma. Com o índio que se recu
sa a ver a si mesmo através da 
coisa, a coisa nio vai. 

É esse Estado, repressivo, di
tatorial militarizado, que se propóe 
como fiador da emancipac;io indí
gena. A interferencia do Estado · 
representa nesse caso a própria 
negac;io da emancipac;io. Neste 
momento, as populac;óes indíge
nas brasileiras já estio empenha· 
das na sua emancipac;io, segundo 
os seus próprios crltérlos, em ter
mos· da reconstituic;io da sua iden
tidade tribal e da definic;io da sua 
vontade coletlva específica. A 
emancipac;io do índio nio depen
de de que ele se submeta ao que
rer homogenelzador, branco e bur· 
gués, do Estado repressivo. A 
emancipac;io do fndlo depende 
unicamente de que ele se descu
bra como diferente que é, desco
brindo a natureza da dominac;io 
que sofre. A partir da própria 
vontade do índio, da sua luta eres· 
cente, é .que se fica sabendo que o 
Estado braslleiro nio tem con
di~óes de ser fiador da emanci· 
pac;io - nio tem crédito, porque 
do ponto de vista do oprimido é um 
Estado subversivo. 

José de Souza Martins 
Tuca 8111178 
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O Índio, 
sua Capacidade Jurídica 

e suas Yerras 

l. A CAPACIDADE JURÍ
DICA DO ÍNDIO 

1. Capacidade Relatlt1a 
Como todos os Individuos nas

cldos em territórlo brasllelro, o ín
dio brasileiro tem a condi~io jurí
dica de brasileiro nato, sendo, por
tanto, desde o seu nascimento, 
cldadio brasileiro. 

Entretanto, seguindo uma 
orienta~io que é pratlcamente 
universal, a leí brasllelra estabele
ce diferentes graus de capacidade 
para o exercfclo de dlreitos, com 
base no pressuposto de que al
guns indivíduos nio tém pleno en
tendlmento de seus atos, náo tem 
plena consciencia de seus pró
prlo~ dlreitos e nio podem avallar 
os ef eitos jurfdicos dos a tos que 
pratlcam. Na leglsla~io brasileira 
a capacidade jurídica dos lndlvi-

duos é estabeleclda pelo Códlgc 
Civil, que prevé tris hlpóteses: 

a. a dos incapazes, que, embo· 
ra tendo dlreltos, náo podem ex· 
ternar sua próprla vontade para e 
prátlca de atos juridlcos e deverr1 
ser representados por um respon· 
sável. Nesse caso, a decisá o 
quanto aos atos a serem pratica
dos em nome do Incapaz é exclusi
va do representante. 

b. a dos relativamente capa
zes, que, embora tendo direltos, 
nio podem externar sua próprla 
vontade para a prátlca de atos 
jurfdicos sem estarem assistidos 
por um responsávef. Eles partici
pa m das decisoes, mas recebendo 
a assistencla necessária de um 
orientador. 

c. a dos plenamente capazes, 
que podem decidir sozinhos. 

Os indígenas, que a lei tam· 
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bém denomina silvicolas, foram in
cluídos entre os relativamente ca
pazes, conforme consta do artigo 
6°, inciso 111, do Código Civil. E no 
mesmo artigo, em parágrafo único, 
dispóe a lei civil que "os ~ilvícolas 
ficario sujeitos ao regime tutelar, 
estabelecido em leis e regulamen
tos especiais, o qual cessará a 
medida que se forem adaptando a 
civiliza~io do país". 

Desse modo, o silvícola, assim 
como ocorre com todos os brasi
leiros entre 16 e 21 anos de idade, 
nio tem plena capacidade para 
exercer seus direitos. Mas a lei 
estabeleceu uma situa~io espe
cial para a prote~io dos direitos e 
i nteresses dos silvícolas, dispon
do que eles ficario sujeitos a um 
regime especial de tutela, ou sej¡¡1, 
eles deverio ter um tutor, que a lei 
nomeará e cujas atribui~óes e res
ponsabilidades deverio ser igual
mente fixadas em lei especial. As 
características do tutor e a forma 
de sua escolha ficaram por conta 
da legisla~io especial. 

2. A Tutela Especial 

A lei nº 6001, de 19 de dezem
bro de 1973, dispondo sobre o 
Estatuto do Índio, estabeleceu o 
regime especial de tutela a que 
fica sujeito o índio ou silvícola. 

Nos termos do artigo 7º dessa 
lei, a tutela será exercida pela 
própria Uniio, através do órgio 
federal de assistencia aos silvíco
las. Esse órgio, atualmente, é a 
Funda~io Nacional do Índio (FU
NAI), vinculada ao Ministério do 
Interior, estando expresso na lei 
que ficario sujeitos ao regime tu
telar especial "os índios e as co
munidades indígenas ainda nio 
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integrados a comunhio nacional". 
QuantO a extenS.iO da tutela, ficou 
estabelecido que sio nulos os 
atos praticados entre o índio nio 
integrado a comunhio nacional e 
qualquer pessoa estranha a comu
nidade indígena, quando tais atos 
tiverem sido praticados sem a as
sistencia do órgio tutelar. 

Um ponto importante que deve 
ser ressaltado é o que se refere a 
responsabilidade do tutor. No regi
me de tutela comum a nomea~io 
do tutor se faz com interven~io 
judicial e o Ministério Público fis
caliza o exercício da tutela, poden
do, inclusive, pedir a destitui~io 
do tutor. No regime de tutela espe
cial estabelecido para os índios 
nio há interven~io judicial, pois a 
própria lei já indicou o tutor, que é 
um órgio vinculado ao Poder Exe
cutivo Federal e cuja responsabili
dade também escapa· ao controle 
judicial. Segundo os estatutos_ da 
FUNAI, esta funciona em estreito e 
constante- retacionamento com o 
Ministério do Interior e todos os 
integrantes de seus órgios de di
re~io e _fiscalizaf;io sio nomea
dos pelo Presidente da República. 

Desse modo, o exercício da 
tuteJa fica, inevitavelmente, condi
cionado a política indigenista do 
Poder Executivo Federal. Se este 
adotar alguma providencia contrá
ria aos interesses dos indios, es
tes ficam, praticamente, sem defe
sa, pois o tutor, a quem caberia 
defende-los, é órgio do governo 
federal. 

3. A Cessa~ao da Tutela e seus 
Efeitos 

O Estatuto do Índio preve as 
hipóteses em que se dará a eman
cipa~io do índio, isto é, em qu~ ele 
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ficará livre da tutela, adquirindo 
capacidade plena para exercer so
zinho seus direitos e para assumir 
obriga~óes sem a assistencia de . 
um órgio tutelar. 

De modo geral, pode-se dizer 
que cessa a tutela quando o índio 
estiver integrado a comunháo na
cional. A lei permite que o próprio 
índio requeira ao Poder Judiciário 
sua libera~áo do reglme tutelar 
especial, desde que tenha a idade 
mínima de 21 anos, conhe~a a 
língu·a portuguesa, esteja habilita
do para o exercício de atividade 
útil na comunháo nacional e, além 
disso tudo, demonstre razoável 
compreensáo dos usos e costu
mes dos demais braslleiros. 

Outra hipótese prevista no Es-
, ' 

tatuto do Indio é a emancipa~áo 
de com·unidade indígena por de
creto do Presidente da República. 
Para tanto é preciso que a emanci
pa~áo seja requerida pela maioria 
dos membros da comunidade e 
sua integra~io a comunháo n_acio
nal seja comprovada pela FUNAI. 

Na prática, nunca houve um 
processo formal de emancipa~io. 
Os índios que se aproximam das 
comunidades de náo-índios fre
qüentemente se integram nesta e 
come~am a praticar atos jurídicos 
como qualquer outro cldadio bra
sileiro. 

Um dado de extrema impor
tancia, que explica, inclusive, co
mo é possível a integra~io sem o 
processo formal de emancipa~io, 
é que a legisla~áo brasileira só dá 
tratamento diferente ao índio en
quanto este náo se acha integrado 
na comunhio nacional. Uma vez 
ocorrida a integra~áo ele é brasi
leiro como todos os demais, náo 
tendo qualquer influencia sua ori-
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gem numa comunldade indígena. 
Embora quanto a etnia nio se 
possa alterar as caracterísricas da 
origem, é rigo.rosamente certo 
que, do ponto de vista jurídico, o 
índio deixa de ser indio quando se . 
integra na comunidade brasileira. 
A partir desse momento ele é um 
cidadáo brasileiro comum, sem 
nenhum privilégio e sem qualquer 
prote~áo ou restri~áo especial. , 

E interessante assinalar que 
em outras legisla~óes, como por 
exemplo, a norte-americana, o ín
dio continua gozando de uma si
tua~io especial, ou seja, continua 
sendo tratado juridlcamente como 
fndio, mesmo depois de integrado 
na comunhio nacional. Existe 
mesmo a previsio da preserva~io 
da condi~áo de indio, para efeitos 
legais, depois de casamentos mis
tos, para os descendentes de ín
dio, chegando-se a manter privilé
gios para quem tiver 1/64 de san
gue índio. . . 

Na legisla~áo brasileira a anti-
ga condi~áo de indio náo exerce 
qualquer influencia. Desde que in
tegrado a comunháo nacional o 
indio passa a ser um cidadáo co
mum, com os mesmos direitos e 
obriga~óes que cabem a todos os 
brasileiros 

11. AS TERRAS DOS ÍNDIOS 

1. O Direito a Posse e ao Usu
fruto das Terras 

A Constitui~áo brasileira inclui 
entre os bens da Uniáo as terras 
ocupadas pelos sllvícolas, vale di
zer, as terras ocupadas pelos ín
dios sio de propriedade da Uniáo, 
conforme consta do artigo 4º, inci
so IV, da Constltui~io. 
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Entretanto, no artigo 198 diz a 

Constitui9io que os índios tém di
reito a posse permanente das ter
ras que habitam, tendo direlto tam
bém ao usufruto dessas terras e 
ao uso exclusivo das riquezas na
turais e de todas as utilidades 
existentes nas mesmas terras. 

É muito importante notar que 
esse dlrelto a posse e ao usufruto 
das terras é assegurado aos indios 
e só enquanto habltarem as terras. 
Esse é, portanto, um privilégio jurí
dico, que a Constitul9io confere 
aos que, do ponto de vista legal, 
forem quallficados como indios. 
Ora, como Já foi visto, o fndio per
de essa condl9io jurídica no mo
mento em que se integra na comu
nhio nacional. A ·partir desse 
evento ele tem os mesmos dlreitos 
e as mesmas obrlga96es que a lei 
confere a todos os brasileiros, náo 
preservando qualquer vantagem 
ou restrl9io em decorréncla de 
sua etnia. 

A emancipa9io é o processo 
formal de reconhecimento de que 
um indio, ou uma comunidade indí
gena, Já se integrou a comunháo 
nacional. Por outras palavras, pela 
emancipa9io o indio deixa de ser 
juridlcamente índio e, em conse
quencia, livra-se da tutela especial 
e perde também o dlrelto aos privi
légios que a lei confere aos índios, 
entre eles o direlto if posse da 
terra. O antlgo indio, quando inte
grado a comunháo nacional, conti- · 
nua etnlcamente indio mas jurldl
camente é um brasileiro Igual a 
todos os demais. 

2. A Liberat;áo das Terras Indí
genas 

Como foi anteriormente escla
recido, as terras habitadas pelos 
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f ndlos sio de propr~edade da 
Uniio. E a Constitui9io estabe·lece 
que a Uniio nio pode alienar es
sas terras, a nio ser em condi96es 
especials estabelecidas por lei. , 

O Estatuto do Indio dispoe que 
as áreas ocupadas por comunida
des indígenas deverio ser demar
cadas, para que a posse possa ser 
protegida, mas preve também a 
posslbllldade de remo~io 'de co
munidades . indígenas para outros 
locals, mediante a instltul9ao de 
áreas reservadas para ocupa9io 
pélos indios. Nos termos do artigo 
26, o"parágrafo único, do Estatuto, 
as áreas reservadas "náo se con
fundem com as de posse imemo
rial das trlbos lndigenas", isto é, a 
área reservada nio será aquela 

• habitada pela comunidade indíge
na por sua própria decisio, mas 
será outra escolhlda pela Uniio. O 
Estatuto preve inúmeras hipóte
ses em que uma comunidade Indí
gena pode ser removida das terras 

' que ocupa, por decisio exclusiva 
da Unlio, transplantando-se a co
munldade para uma reserva, um 
parque indígena, uma col6nla agrí
cola Indígena ou um terrltório fe
deral indígena. 

Como todas as terras habita
das. por índios sio de propriedade 
da Uniio e com.o sio, em principio, 
inalienáveis enquanto estiverem 
na posse dos indígenas, verifica-. 
se que tanto na hipótese de ema n
ci pa9io de uma comunldade 
(quando os indios delxam de ser 
juridicamente indios), como na hl
pótese de remo~io da comunida
de indígena para outro local, es
sas terras passam a posse e ao 
domf nlo pleno da Unlio. Poderá, 
entio, a Uniio usar as terras para 
o fim que desejar, usufruir de to-
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dos os beneficios que elas propor
cio narem (lnclulndo-se o solo e o 
subsolo, lsto é, incluindo-se tam
bém as reservas minerais even
tualmente existentes nessas ter
ras), podendo alnda alienar as ter
ras, que delxam de ser inallená
vels quando nio mais habitadas 
por índlos. 

111. EMANCIPACAO: UM 
PERIGOSO BENEFICIO 

Tem-se talado muito, ultima
mente, em acelerar a emanci
pac;io dos fndlos, notando-se cla
ramente uma lnversio nos dados 
do problema, pols em lugar de 
emancipar os efetlvamente inte
grados a comunhio nacional o 
que se tem como resultado das 
propostas até aqul anunciadas é 
que se pretende emancipar para 
facilitar ou forc;ar a integrac;io. A 
idéia de emancipar é, aparente
mente, generosa, pois significa 
dar capacldade plena aos que 
agora sio apenas relativamente 
capazes, masé preciso considerar 
se os resultados da emancipac;io 
nio poderio ser uma negac;io da 
generosldade. 

Pelo que Já se conhece quanto 
aos riscos e efeitos que a emanci
pac;io acarreta ou pode acarretar 
(avallados pela convivincia de in
dios com nio-fndios sem cautelas 
adequadas) e quanto a posslbill
dade de dlzlmac;io das culturas 
lndfgenas e da próprla pessoa do 
indio, reduzldo a "bola-fria" ou a 
mendigo quando forc;ado a convi
ver com nio-fndios sem estar efe
tlvamente Integrado, pode-se con
cluir que a emanclpac;io apressa
da é, no mfnlmo, uma imprudincia, 
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se for lembrada a necessidade de 
preservar a dlgnidade do fndlo co
mo ser humano. 

Levando em conta os interes
ses naclonals, mas sem perder de 
vista. os lnteresses das comunida
des Indígenas e os aspectos hu
manitárlos e culturais que estio 
envolvldos no problema de sua 
integrac;io a comunhio nacional, 
várlas medidas preliminares -de
vem ser consideradas. Em primei
ro lugar, é lndlspensável rever as 
condlc;oes de tutela especial, so
bretudo para que o órgio tutelar 
tenha mals auton~mia, inclua ele
mentos desvinculados da adminls
trac;io federal, di voz mais atlva 
aos próprios indios na soluc;io dos 
assuntos que para ele~ sio funda
mentais e possa, aflnal, fixar uma 
polftlca Indigenista que propicie a 
gradatlva lntegrac;io dos f ndios a 
comunhio nacional, sem a des
trulc;io de seus valores culturais e 
sem o risco de sua degradac;io 
como seres humanos. 

A par dlsso, é necessário o 
exame cuidadoso do problema 
das terras habitadas por indios, 
pols, a rigor, a Constltuic;io lhes 
assegura a posse e o usufruto das 
terras que eles escolheram para 
habitar, nio havendo autorlzac;io 
constitucional para que algum ór
gio da admlnlstrac;io pública es
colha para eles outro local e os 
obrlgue a mudanc;a. Com a partlcl
pac;io do indio, tutelado de modo a 
nio ficar lntelramente subordina
do a poUtlca de desenvolvimento 
estabeleclda pelo governo da 
Unlio, é bem provável que se en
contrem soluc;oes concillatórlas, 
que preservem a dignldade do in
dio, respeltem seus valores cultu-

' 
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rala e lhes permitam Integrar-se na 
comunldade brasileira, como be
neficiárlos e nio como vftlmas da 
lntegra~io. 

Dalmo ·de Abreu Dallari 
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Sobre a Minuta do 
Decreto de , 

Emancipac;ao do Indio 

A opiniáo pública já tomou co
nhecimento dos preparativos do 
Governo para decretar a regula· 
menta9áo da Lei 6001, do Estatuto 
do í ndio, no que se refere a sua 
emancipa9io. 

O Secretariado do CIMI, em 
nota distribuída a lmprensa, no dia 
6 deste, assumiu posi9áo decidi· 
damente contrária ao conteúdo da 
minuta. Náo basta, a meu ver, que 
antropólogos, missionários ou ins
titui9óes isoladamente se .mani
festem diante deste fato táo grave. 
É imprescindível que neste Forum 
da 30• Reuniáo da SBPC o proble
ma seja levantado, devidamente 
apreciado, e, sobre ele, tomadas 
as providencias aQ nosso alcance. , . 

E para este objetivo que desejo 
chamar a aten9áo dos caros ou
vintes. 

Procurarei nesta rápida expo-. 

si9áo apresentar as inova9óes 
que a referida minuta do Decreto 
acrescenta a Lei do Estatuto do 
Índio. Em segundo lugar assinala
rei os· pressupostos políticos do 
futuro Decreto, Por último trarei a 
proposta do Índio, na sua própria 
fala. 

1 º As inovat;óes 
do .Decreto 

Todos os que tém criticado 
está minuta de decreto de emanci-, 
pa9io do Indio nio o fizeram pelo . 
fato da regulamenta9áo da Lei, 
mas sim pelo seu caráter insólito , 
de modifica9io do Estatuto do In-
dio. Comparando o artigo 11 deste 
Estatuto com QS artigos 3°, 4º, 5° e 
8° do futuro decreto vé-se clara-, 
mente que no E~tatuto do Indio é a 
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comunidade indígena que está in
cumbida de requerer a sua eman
cipac;io. Leíamos o artigo: 

" Mediante decreto do Presi
dente da República, poderá ser 
declarada a emancipa~io da co
munidade indígena e de seus 
membros, quanto ao regime tute
lar estabelecido em lei, desde que 
requerida pela maioria dos mem
bros do grupo e comprovada, em 
inquérito realizado pelo órgio fe
deral competente, a sua plena in
tegra~io na comunhio nacional." 

Na minuta do novo decreto 
esta emancipa~io passa a ser re
querida tamém por "iniciativa da 
FUNAI" (art. 4º), com verifica~io 
feita " por servidores notoriamente 
especializados, designados pelo 
Presidente da FUNAI" (art. 5º § 1º), 
por meio de formulários elabora
dos" pelos órgios competentes da 
FUNAI, que também poderá ouvir 
(sic), para esse fim, as pessoas de 
notório conhecimento em matéria 
indigenista" (lbid. § 2º). 

E o processo será examinado 
pelo P(esidente da FUNAI q!-'e 
aprovará ou nio o relatório, "Po
dendo " (sic) valer-se, para melhor 
esclarecimento, e se ju/gar conve
niente (sic), do assessoramento 
de pessoas ou órgios possuido
res de notório conhecimento em 
matéria indigenista" . (art. 8°)-

Fica assim bem patenteada a 
inova~io a Lei: A FU NAI grattas a · 
legisladores mais avisados do que 
nossos deputados e senadores, 
tornou-se simplesmente uma ins
tancia com igualdade ao da comu
nidade indígena para requerer a 
emancipac;io desta e, até com 
mais eficácia que a próprla comu
nidade, porque dispóe do indis-
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pensável aparato burocrático que 
os índios nio tem. E o processo 
inteiro é coerente com o sagrado 
princípio do poder centralizado, 
nio condividido nem participado. 
Outras pessoas poderao ser ouvi
das no caso se o Presidente do 
Órgio o julgar conveniente. Em 
outras palavras, podemos, se qui
sermos, brincar de antropólogos 
ou políticos, mas quem decide é 
um só. 

Outra curiosa inova~io é o 
caráter individual da propriedade 
doada ao índio emancipado. A es
te respeito o Estatuto do índio nio 
quis se pronunciar por uma ques
tio, quem sabe, de respeito pela 
cultura indígena ou mesmo de pu
dor em nio lhe impor nossa pro
priedade individualista. Porém o 
artigo 12 da Minuta nio faz misté
rio algum: " A doac;io (da área de 
terras) a comunidade indígena e 
seus membros, será feita nos ter
mos do artigo 1178 do Código Civil, 
passando a constituir propriedade 
individual (sic) do índio emancipa
do ou declarado integrado, a área 
que a este for doada". 

Outra inovac;io que se intro
duz subreticiamente é a desapro
prlat;áo da área indfgena, prolbida, 
allás, pelo artigo 38 do Estatuto do 
Índio e agora encaixada numa no
va situac;io que nio se enquadra 
bem com as excec;óes previstas 
no artigo 20 da Lei 6001 . 

Aqui está uma das mais gra
ves violencias ao índio na tentati
va de transformar a terra que é 
parte integrante de sua personali
dade, em simples objeto de consu
mo. É a degradac;io de sua cultura 
pela destruic;áo de sua memória e 
da sua ligac;io as suas raízes his
tóricas que passam necessaria-

,. 
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mente pela terra. Conforme a mi
nuta do decreto esta terra deixa de 
ser aquele valor cultural, social e 
religioso para acabar sendo o lu
gar de que se trata em Morte e 
Vida Severina " É de bom tamanho
,/nem largo nem fundo,/ é a parte 
que te cabe/ deste latifundio./ ( ... ) 
Nao é cova grande/ é cova medi
da/ é a terra que querias ver divi
dida" . 

Qual é a responsabilidade da 
FUNAI com relac;io aos índios de
pois de emancipados? Ve-se pela 
minuta que este órgio, que vai se 
arrogar a iniciativa de propor, en
caminhar e executar a emancipa
c;io dos índios, já nio terá, com 
relac;ao a eles, a mesma solicitude 
uma vez conctuída a tarefa. No 
artigo 17 a Minuta diz assim: "A 
FUNAI, quando se fizer necessário 
(sic) prestará assistencia aos ín
dios mesmo depois de integrados 
ou emancipados". Se as exigen- • 
cias bem precisas da Lei 6001 
caem no conhecido vazio, que se 
dirá entio deste vago "quando se 
fizer necessário ?". 

2° Umas observa~oes agora 
sobre os pressupostos deste 

futuro decreto: 

1º O decreto revela mais uma 
vez o caráter autoritário do Gover
no que centraliza em si nio só o 
Poder, como também o Saber. Ele 
pode decidir sozinho nio só por
que é o único sujeito de autorida
de, mas porque é o único conhece
dor da realidade das coisas e das 
pessoas. Qualquer divergencia 
deste saber é tida como contesta
c;ao suspeita e perigosa merecen
do adequada repressio. 
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2° O decreto revela também a 
mentalidade desenvolvimentista 
que, como um ídolo, tomou conta 
do Sistema. O índio precisa ser 
emancipado para nio impedir o 
desenvolvimento. lmpóe-se, por
tanto, a"emancipac;io" de suas 
terras para que deem lugar as 
grandes hidroelétricas, sobretudo 
as grandes. Deem lugar as gran
des empresas agropecuárias, so
bretudo as grandes. 

3° O Decreto tem relac;io dire
ta coma problemática da Seguran
c;a Nacional. Com efeito, o índio é 
encarado por vários elementos da 
cúpula deste Governo nio mais 
como o bom selvagem de vida 
pura e maravilhosa como ainda o 
consideram alguns sertanistas 
herdeiros da filosofia de Rondon . . 
O índio é visto como um ser políti
co. Sua forc;a está na sua organi
zac;io tribal, alimentada pela recu
perac;io de sua ldentidade étnica 
e aumentada pela sua evidente 
cap~cidade de articulac;io em vis
ta de alguma federac;io de ambito 
nacional ou continental. Ele repre
senta um perigo e uma ameac;a ao 
nosso modelo pelo fato dele ser 
uma alternativa. Apesar de sua 
fraqueza constitul um perigo. Por 
isso tem que ser destribalizado e 
desarticulado. Emancipado ele 
cairá na legislac;io comum sobre
tudo na legislac;io penal que se 
tem mostrado bem eficaz, mor
mente em se tratando de margina
lizados. O Decreto em preparac;io 
aparentemente pode se apresen
tar como zeloso servic;o ao índio 
regulamentado o estatuto da 
emancipac;io. Na realidade é uma 
cruel aplicac;io a ele das exigen
cias do nosso modelo de desen
volvimento com seguranc;a. 
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3º Em tudo isto cabe 
a pergunta: e o ponto 

de vista do índio? 

Nio há de ser o Governo que 
irá pedir o parecer do índio. Nem 
do índio nem do nio-índio. O índio 
foi sempre o mudo e o ausente 
para nossos legisladores. Nio que 
ele nio se tenha expressado. Nós 
é que fechamos os ouvidos a sua 
pafavra. Ou quando esta chegou 
até nós nio acreditamos que fos
se palavra de índio, que efe tives
se capacidade de fafar juntando 
coisa com coisa. 

O índio, porém tem talado e 
exatamente até sobre emancipa
~áo. Ele falou solenemente sobre 
isto na mensagem dos Kaingang, 
Terena, Xavante, Guarany, Kayabi, 
Paressi, e Apiaká reunidos no dia 
19 de abril de 1977, nas ruinas de 
Sáo Miguel, para comemorar em 
forma de Assembléia o Dia Nacio
nal do índio. A certa altura diz a 
mensagem deles: 

"Acaso estamos pedindo "in
tegra~áo" e "emancipa~áo" na so
ciedade dos brancos? NAO! Nós 
queremos apenas reconhecimen
to e respeito a nossa integridade 
física e cultural"; 

E na parte final do manifesto 
assim falaram: 

"Portanto, hoje, reunidos em 
assembléia de caráter nacional, 
somos porta-vozes dos grupos in
dígenas que nio puderam estar 
presentes; nossos irmios de san
gue que se espalham pelos quatro 

Sobre a Minuta do Decreto de Emancip~ao do Indio 

cantos dessa imensa Na~io, com 
esperan~a de verem seus proble
mas solucionados, principalmente 
o problema TERRA. Somos tam
bém porta-vozes daqueles nossos 
irmios que até hoje se mantém 
isolados, portanto inocentes dos 
malefícios que a civiliza~io oci
dental pode acarretar a eles". 

"Aproveitamos a oportunida
de para protestar contra qualquer 
ato ou inten~áo de manipula~io, 
desprezo, imposi~io, explora~áo e 
destrui~io dos povos indígenas. 
Que sejamos respeitados como 
pessoas e como sociedades. Por
tanto, qualquer ato de imposi~áo e 
proibi~io vai contra QS nossos an
seios mais elementares. 

"Nós povos indígenas, dentro 
desse contexto náo nos omitimos 
da nossa responsabilidade de pro
curarmos, num esfor~o un1co, ao 
lado daqueles que do fundo do 
cora~io se interessam por solu
cionar os nossos problemas e atin
gir nossos anseios como povos. 

Queremos mostrar a todos 
aqueles que· nos oprimem que so
mos dotados de capacidade de 
raciocínio e que, de fato, procura
mos dentro dos meios legais, solu
cionar os problemas. 

"E, para finalizár, a nossa 
m~nsagem do Diado Índio, quere
mos oferecer um pouco dos nos
sos valores a ~ssa sociedade que 
está despida dos valores espiri
tuais e humanos. Esses valores 
voces encontraráo na nossa forma 
simples de vivermos a vida". 

Dom Tomás Balduino 
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Os Índios na . Estrada 

Esse auditório todo tomado de
inonstra, sem dúvida nenhuma, 
que o destino do índio constitui 
hoje urna preocupa~áo da socie
dade brasileira e isso é muito bom. 
O que nos reúne hoje aquí é o 
problema da emancipa~áo. Todos 
aqueles que estáo empenhados 
em defender a causa indígena sa
bem que nenhuma sociedade indí
gena neste país está em condi
~oes de ser emancipada. Essa 
afirmativa náo contagiou os altos 
escaloes dos órgáos do governo. 
O decreto sigiloso sobre a emanci
pa~áo continua a correr. A respei
to desta emancipa~áo há uma coi
sa a que devemos atentar: jogar
mos seres humanos que possuem 
sua cultura numa outra cultura e 
realidade muito diferente, corren
do o risco de perder sua identida
de. Resultará que os índios desa-

pareceráo. Viráo para a estrada e 
simplesmente desapareceráo. 
Agpra p_ergunto: emancipá-los por 
que? e emancipá-los para que? No 
decreto que desapareceu (aquele 
que náo recebeu aprova~áo) dizia
se que o índio emancipado teria 
uma vincula~áo com a terra por 
um tempo determinado, mas isso 
nao seria solu~áo nenhuma, por
que decorrido algum tempo os ín
dios iriam engrossar as fileiras de 
ho·mens sem terra desse país. O 
que nós precisamos, na realidade, 
é de uma reformula~áo total do 

I , 

Estatuto do Indio. Uma reformuta-
~áo que olhasse mais atentamen
te para a conceitua~áo da tutela 
que desse ao índio uma posi~áo 
de direito, que o índio náo vivesse 
assim, sempre incomodado pelo 
Estado. 
Um Estado que, quando necessita 
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uma terra ocupada pelo índio, ele 
apenas remove o índio. Nio se 
preocupa em indagar que ali é seu 
mundo de origem, onde se desen
rolou toda sua história. Ali é a terra 
dos antepassados, ali é a terra das 
antigas aldeias. 
No final dessa nossa sessio, tere
mos apenas duas alternativas. Pri
meiro: se o decreto vier a ser 

Os Indios na Estrada 

assinado, nio cabe outra coisa 
senio uma A~io Popular (aplau-, 
sos). A outra é a condena~io. E 
deixar para a História e a-História 
marcará aqueles que naquela épo
ca (hoje) deram o primeiro passo 
que levaría ao desaparecimento 
total do índio brasileiro (aplausos). 

Orlando Vi/as Boas 
Tuca, 8111178 

.. 
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Pronunciamento do 
Dep. Santilli Sobrinho 

Senhor Presidente, 
Senhores Deputados. 

Como Ministro do Interior de 
um Governo que se aproxima dos 
seus últimos dias, o Sr. Rangel 
Reís, quer, agora, depois de uma 
administra~io que prodigalizou re
cursos ao funcionalismo em Brasí
lia e sustentou uma representa~io 
inoperante no Estado do Rio de 
Janeiro, quando deveria té-la ex
tinguido desde 1970 coma mudan
~ª da FUNAI para a Capital, patro
cinar um projeto de "Emancipa
~io" dos índios brasileiros. 

Há menos de cinco anos o 
Congresso Nacional aprovou o Es
tatuto do Índio, após discutí-lo du
rante mais de uma legislatura, 
desde que o Sr. Costa Cavalcanti 
confiou a tarefa de elaborá-lo ao 
Jurista Brandio Cavalcanti em 
1969. Foram consultados os antro-

pólogos e os indigenistas, além de 
uma ampla pesquisa comparativa 
da legisla~io dinamarquesa e dos 
países americanos onde há rema
nescentes indígenas. 

Quando da tramita~io na Ca
mara e no Senado, foram convoca
dos os missionários, os represen
tantes da Confedera~io Nacional 
dos Bispos do Brasil e do Instituto 
dos Antropólogos, membros da 
FUNAI e da Consultoria Jurídica 
do Ministério do Interior é, final
mente, atendidas as pondera~oes 
de ordem doutrinária e prática, de 
técnica legislativa e de fundamen
ta(fio científica, o projeto foi apro
vado com apenas dois vetos pelo 
Presidente Médici. 

Mas, logo que assumiu a pre
sente gestao da FUNAl, o atual 
M·inistro do Interior passou a de
fender a reformula~áo do Estatuto 
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do Índio que tinha entao apenas 
dois anos de vigencia. Provavel
mente porque a lei aprovada pelo 
Congresso proibia o arrendamen
to das terras indígenas, estabele
cia prazos (nao cumpridos) para a 
demarcat;áo de todas as reservas 
e gara ntia a tutela, nao no sentido 
primitivo de assistencia orfanoló
gica, mas no mais moderno, de 
preservat;ao dos costumes e insti
tuit;oes tribais, cuidando da inte
grat;ao lenta e cuidadosa do índio 
na comunidade nacional. 

1 

Por outro lado, a FUNAI gasta, 
hoje, mais de dois milhoes de cru
zeiros por ano numa inócua repre
sentat;ao no Rio de Janeiro; tripli
cou o número de seus funcioná
rios em Brasília desde 1970; e nao 
demarcou sequer um tert;o das 
terras do índios, quando, de acor
do com a própria lei, esta tarefa 
deveria estar comptetamente ter
minada ainda este ano. 

Ao contrário, talvez para enco
brir tamanho fracasso administra-. 
tivo, a FUNAI liberou a exibit;ao 
dos índios do Xingu como fósseis 
vivos para cinegrafistas, fotógra
fos e novelistas - o que motivou a 
recente e traumática demissao do 
antropólogo Olímpio Serra da di
ret;ao do Parque Nacional do Xin
gu - e agora aceita, praticamente, 
um projeto de Decreto, elaborado 

. exclusivamente nas entranhas do 
Ministério do Interior, para promo
ver a "Emancipat;io" dos índios. 

Até os chefes indígenas que 
tem mais fácil acesso a Brasília 
foram a televisao para dizer ªº 
Ministro Rangel Reis que nao que
rem ser emancipados; que prefe
rem a sua vida a dos muitos bran
cos miseráveis que conhecem, 
que desejam tao somente. que se 
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cumpram as promessas já feitas, 
que se demarquem as suas terras 
e que se. destinem as verbas da 
FUNAI para benefícios mais efeti
vos aos dos índios, ao invés de 
transformá-los mais rapidamente, 
através de uma falsa "emancipa
~áo", em mais um Sllbproduto mi
serável do nosso desenvolvimento 
desigual. 

Já dizia o primeiro Presidente 
da FU NAI que a equiparat;ao entre 
os indígenas e brancos no Brasil, 
com o abandono dos primeiros a 
própria sorte, seria como enfiar 
num mesmo saco, panelas de fer
ro e panelas de barro, conforme 
atesta o seu depoimento na Co
missao Parlamentar de lnquérito 
instaurada nesta Casa. Eis, por
tanto, o resultado desta emancipa
t;ao: colocar em confronto, numa 
"economia de mercado, o indígena 
do Centro-Oeste e do Norte com 
as populat;oes e.nvolventes. Com 
isto, dentro de um decenio, os 
índios nao terao mais terras, desa
parecerao na sua maioria, · sem 
serem integrados. 

De fato, o Projeto do Ministério 
do Interior trata dos seus artigos 
14 e 15 de garantías ap~r.entes de 
que as terras dos indígenas serio 
preservadas. Mas a verdade é 
que, embora . o Governo mostre 
pressa em aprovar mostrou igual 
interesse em demarcar as terras 
indígenas conforme estipulava o 
Estatuto do Índio. 

E mais: o texto legal ora pro
posto apresenta uma delicada am
bigüidade, pois, sendo uma comu
nidade qualquer emancipada, 
seus membros passam a viver nas 
mesmas condit;oes dos demais 
brasileiros, que nunca tiveram di
reito a posse da terra em que vive, 

, 
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nem oportunidades dignas de tra
balho, educa~ao e saúde. 

Se o próprio brasileiro do cam
po é miserável, nao tem se benefi
ciado do desenvolvimento que aju
da ano após ano a realizar, como 
pode o Governo garantir a sobrevi
vencia das comunidades indíge
nas que mesmo nao emancipadas 
(protegidas, portanto, pela legisla
~ao) tem já suas terras invadidas, 
ocupadas, seus filhos assassina
dos ,suas culturas destruídas? Se
rá este projeto de fim de gover~o 
que resolverá todos estes proble
mas? Ou estará o Governo Geisel 
simplesmente oferecendo instru
mento jurídico para que o próximo 
Governo chegue ao fim deste per
curso de injustit;as e de devasta
~ao, promovendo o genocídio final 
das comunidades indígenas do 
Brasil? 
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Srs. Deputados, este é o temor 
dos verdadeiros indigenistas, dos 
verdadeiro.s antropólogos, dos 
verdadeiros missionários, bem co
mo de organiza~oes internacio
nais idóneas e dos brasileiros em 
geral que já lograram alc~n~ar um 
nível maior de consciencia e de 
militancia em favor das comunida
des indígenas nacionais. 

É importante lembrar que nos 
Estados Unidos já houve, há mais 
de um século, uma experiencia de 
emancipa~ao deste tipo e cente
nas de tribos perderam nao ape
nas o seu território originário, mas 
também as suas cren~as e costu
mes mais caros, desaparecendo, a 
seguir, muitas delas. Criou-se en
tao, um Departamento de Negó
cios Indígenas, a nível de Ministé
rio, para salvar os remanescentes. 
Esta mesma solu~áo foi indicada, 
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em sua exposic;áo de motivos ao 
Ministro Costa Cavalcanti, pelo Ju
rista Temístocles Cavalcanti. Mas 
a FU NAI permanece atrelada ao 
Ministério do Interior, o mesmo 
que trata da "ocupac;áo do territó
rlo", sempre em detrimento dos 
índios. 

A experiencia anterior e a afoi
teza governamental fazem-nos 
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acreditar que esta emancipac;io 
que se anuncia, na verdade, é um 
embuste, uma ponta de lanc;a dos 
que pretendem apossar-se das 
terras dos indios. É o caminho 
para o genocidio final. 

Era o que tinhamos a dizer, 
senhor Presidente. 

Dep. Santilli Sobrinho 
Dep. Federal • MDB/SP 
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