
A legisla9óo colonial portuguesa e 
a legisla9óo brasileira sempre 
reconheceram o direito dos indios 
sobre suas terras. Mas, no Brasil, 
entre o que a lei diz e o que se 
pratica, quase sempre existe um 
abismo. Ao longo dos séculas, os 
indios brasileiros foram 
escravizados, mortos e espoliados 
d.e suas terras. Este livro recupera a · · 
historia do direito indígena no 
Brasil, descíeve a situac;óo atual, 
compara-a com as de outros 
países e estuda os instrumentos 
internacionais de defesa dos 
direitos indígenas. Quer contribuir 
para as discussóes.da Assembléia 
Constituinte - onde os indios como 
sempre nóo figuram - mas -qüe se 
espera formule urna legisla9óo 
forte, sem ambigüidades, que nóo 
possa ser distorcida e que 
ossegure os direitos da popula9óo 
·indígena no Brasil. . 

. Á~~'bs de interesse: Antropología, 
C()nstituinte, Direito· e Política. 
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Introdu~o :. 

• 

Este livro quer s.er, antes de qualquer outra coisa, um 
instrumento para os membros da Assembléia Constituinte 
de 1987, quando se ocuparem da questao indígena. Trata 
da situa9ao legal do índio hoje, retra9a a tradi9ao jurídica 
brasileira quanto as terras indígenas, fomece elementos de 
direito Internacional sobre popula9óes aborígines e urna si
nopse de direito .comparado e, finalmente, anexa alguns 
documentos que elucidam as reivjndicac;óes dos índios e de 
vários segmentos da sociedade civil para a nova Cons
titui9ao. 

De todos esses documentos, destacam-se algumas con
clusóes, para cuja fundamenta9ao remeto aos textos deta
lhados que seguem. 

A legisla9ao colonial portuguesa e a legisla9ao brasi
leira sempre reconheceram o direito originário dos índios as 
suas terras. Esse direito é independente da tutela - mais 
tardia - que visou assistir os índios, e é independente 
também do estado mais ou menos "tradicional" das culturas 
indígenas. Advém de urna continuidade histórica: os cerca 
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de 200 000 índios que ainda restam sao os sobreviventes e 
os herdeiros dos primeiros ocupantes do Brasil. Todas as 
Constituic;óes brasileiras, desde a de 1 ~34, garantem aos 
índios a posse das terras que ocupam (1934, art. 129; 1937, 
art. 154; 1946, art. 216; 1967, arts . 14 e 186; 1969, arts. 
4 .. iv, e 198). 

Entre a legislac;ao e a prática, há freqüentemente um 
. abismo, tanto maior quanto mais fraco políticamente f or o 
segmento da populac;ao envolvido. Apesar da legisla~ao fa
vorável, os índios foram, ao longo dos séculas, escravizados, 
mortos e espoliados de suas_ terras. 

Ouando o papa Joao Paulo 11 esteve no Brasil, em 
1980, e ouviu as queixas dos índios, representados por 
Marc;al de Souza, guaraní, e se pronunciou sobre os seus 
direitos, como indivíduos e como povos (vide anexos 2.2 e 
3 .1), o en tao ministro do Interior, Mário Andreazza, indig
nado, afirmou que o Brasil tinha urna das legislac;óes indi
genistas mais avanc;adas do mundo. Em novembro de 1983, 
Marc;al de Souza, por defender os direitos territoriais de 
urna aldeia guaraní, foi assassinado em sua casa, no Mato 
Grosso do Sul, e até hoje nao foi indiciado o mandante. 

Para assegurar os direitos de urna populac;ao indefesa, 
é necessária urna legislac;ao forte, sem ambigüidades, que 
nao abra excec;óes, que nao possa ser distorcida, e com ins
trumentos eficazes que a implementem. O Ministério Públi
co pode ser um desses instrumentos. Por isso é importante 
que passe a ser dever do Ministério Público a protec;ao ju
rídica das populac;óes indígenas. As comunidades indígenas 
e o Congresso Nacional também devem ser partes legítimas 
para a defesa dos direitos dos índios. 

Hoje se assiste a ocupac;ap da última fronteira brasi
leira, a Amazonia, refúgio de mais da metade da populac;ao 
indígena. Estamos, em suma, como os Estados Unidos es
tavam no século XIX: repetiremos os crimes que lá se co-
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meteram? .As terras indígenas, apesar da lei, nao foram 
demarcadas como deveriam ter sido até 19.12.1978 (Leí 
n.º 6.001/73), porque as pressóes contrárias sao fortes. ~ 
essencial essa demarcac;ao, para que os conflitos nao se 
alastrem. Houve em 1983 mais de 50 conflitos de terras 
envolvendo áreas indígenas. Só nos últimos dois anos soube
se do massacre de dois grupos indígenas em Rondonia. 

A questao indígena hoje centra-se na disputa pelos re
cursos naturais das terras dos índios, e singularmente pelas 
riquezas de seu subsolo. A cobic;a sobre esses recu~sos é 
grande e seus defensores poderosos. Conseguiram que o Pre-

. ·sidente Figueiredo, num Jeito de hospital e poucos dias 
antes da eleic;ao de seu sucessor, assinasse um decreto 
(88.985), cuja inconstitucionalidade está sendo argüida <lian
te do Supremo Tribunal Federal, permitindo a minerac;ao 
em áreas indígenas. O decreto estipulava que só seria.b 
dados alvarás de pesquisa e concessoes de lavra a empresÁs 
estatais e somente para minerais estratégicos. Apenas excep
cionalmente seriam concedidos a empresas privadas, e só as 
nacionais. Ora, em 15 de abril de 1986, um dossie elabo
rado pela Coordenac;ao Nacion~l dos Geólogos (CONAGE) 
e pelo Centro Ecumenico de Documentac;ao e Informac;ao· 
f oi entregue ao lftinistro das Minas e Energía e ao minis
tro do Interior, evidenciando que havia 5 3 7 alvarás de pes
quisa mineral já concedidos em áreas indígenas, dos quais 
160 só no segundo semestre de 1985: apenas 1 O ºlo bene
ficiavam estatais; 50º/o haviam sido concedidos a grupos 
privados nacionais e 40 ºlo a multinacionais ! Pode-se prever 
que a maior batalha a ser travada na Constituinte será, 
como ocorre na Austrália, em torno da minerac;ao nas áreas 
indígenas. ~ essencial que o usufruto das riquezas seja 
exclusivo e que o poder executivo nao possa decidir sobre 
a concessao de alvarás de minerac;ao em terras indígenas. 
Por' isso, a CONAGE . - Coordenac;ao Nacional dos Geó-
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logos (que congrega 18 associa~óes profissionais e o . Sindi
cato dos Geólogos no Estado de Sio '"Paulo), ·a Federa~ao 
Nacional dos Engenheiros (que congrega os Sindicatos de 
Engenheiros), a Associa~ao· Brasileira de Antropología e vá
rios ~gmentos da sociedade civil sao contrários a minera~io 
em áreas indígenas e favoráv~is a um estrito controle da 
questio pelo Congresso Nacional . 

As terras indígenas sao tratadas, na realidade, como 
terras de ninguém; sao tratadas como a primeira op~io para 

. minera~io, hidrelétricas, reforma agrária e projetos de de
senvolvimento em geral. Os índios estio · sendo destruídos 
pela ganancia nacional e internacional. Essas terras devem 
continuar inalienáveis, e o direito dos índios prevalecendo 
sobre qualsquer atos que tenham essas terras por objeto, 
sem direito a indeniza~oes, como já manda o artigo 198 
da Constitui~io. No entanto, as benfeitorias de comprovada 
boa-fé realizadas por trabalhadores rurais sem terra em áreas 
posteriormente delimitadas como indígenas deverao~ por 
justi~a, ser indenizadas pelo Estado, que deverá também 
promover o reassentamneto dos trabalhadores e suas famí
Jias em condi~ dignas e adequadas. 

· O direito intemacionál e a reflexao científica .evoluí
ram nos últimos trinta anos. Já nao se pensa, com a arro
gancia que se tinha antigamente, que a civiliza~ao ocidental 
deva trazer "o progresso" as sociedades aborígines. Está 
hoje superada a perspectiva evolucionista que f azia crer que 
todas as sociedades estavam f adadas a percórrer o caminho 
que as levava de um suposto "primitivismo" ou "infanti
lismo" ao seu ténnino e destino, que seria a nossa própria 
sociedade. Nio existem sociedades na infancia. Existem 
formas diferentes de sociedades, cada urna com seu valor 
próprio e cada uma com projetos próprios de futuro. E a 
existencia dessa multipJicidade de formas sociais é um pa
trimonio cultural inestimável, para o qual o Brasil tem . a 
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sorte de poder contribuir com cerca de 170 grupos_ indí
genas,' ~m línguas e culturas diversas entre si. Por isso 
hoje, no direito internacional, nao se pretende mais a "assi
mila~io" dos aborígines, e sim o .respeito a diversida<f:e 
cultural e aos direitos a terra das popula~ indígenas. As 
duas questóes estio ligadas· na medida em que a terra sus
tenta a identidade étnica do grupo. Está, portanto, na hora 
de se abandonar na Cottstitui~ao . o jargio anacrónico que 
_fala na "incorpora~io dos silvícolas", para substituí-lo ~ela 
"defes~ dos direitos das- sociedades indígenas e dos índios". 
Silvícola foi usado no jní~io do século XX. e era, se to
mado etimologicamente, impróprio desde o nascedouro: 
muitos grupos indígenas habitavam niQ a "selva" mas o 
cerrado. O ~statuto do lndio deixou claro que silvícola e 
índio sao sinónimos, mas já se quis tomar esse pretexto para 
r~duzir apenas aos habitantes das selvas as ~arantias cons
titucionais. Por isso é bom ser preciso. 

·Diz-se, as vezes, que os antropólogos querem "conge
lar" as sociedades indígenas, impedi-las de mudar. Creio 
que é exatamente ·o inverso que é verdadeiro. Sio os antro-· -· 

. . ' 
pólogos que afirmam_ que as .culturas mudam, tanto a nossa 
como a dos índios. Iss0- faz pa~ da dinitnica d~ toda so
ciedade, e cada grupo tem seus projetos de futuro próprios 
de etnodesenvolvimento, nos termos da Declara~o de San 

' . 
José (UNESCO, 1981). O que afirmamos é que nio deixam 

, . de ser comunidades indígenas por mudarem culturalmente. 
S6 deixam de se-lo quando perdem a consciencia de seu 
vínculo histórico com sociedades pré-colombianas. Esta de
fini~io está de acordo com a que as N-a~ Unidas, após 
longo estudo, estao propondo~ Essa polemica é apenas apa
rentemente academica: na realidade, descaracterizar como , 

indígenas certas sociedades é um poderoso meio de eliminar 
os suieitos de direitos territoriais. 
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, As tenas indígenas, como entendem Vitor Nunes Leal 
e Themístocles Cavalcanti, tem de ser e~tendidas como o 
habitat dos grupos indígenas, ou seja, sao aquelas necessá
rias a reproduc;io física e cultural do grupo segundo seus 
u~ e costumes, o que envolve as áreas necessárias a pre
serva~io de seu meio ambiente · e seu patrimonio histórico. 
Dentro da preocupa~io de nao haver ambigüidade no texto 
constitucional, urna definic;io de terra e comunidade indí-

. genas talvez nao fosse supérflua. 

A nova Constituic;io do Brasil deveria, portanto, in
cluir de forma explícita o reconhecimento das comunidades 
indígenas e de suas culturas próprias, nao mais como "sel
. vagens" a serem "civilizados", mas como· grupos portado-
res de urna cultura própria que deve ser respeitada, e com 
direito a livre organizac;io, entendendo-se por comunidades 
indígenas as que mantero a consciencia de sua ligac;io his
tórica com sociedades pré-colombianas. 

Os índios devem continuar na posse das terras que 
ocupam, entendidas como seu habitat. Essas terras devem 
permanecer como bem da Uniio, inalienáveis, indisponíveis 
e inusucapiáveis, para o usufruto exclusivo dos povos indí
genas, estendido a todas as riquezas naturais, do solo ou . ' 

do subsolo. 

Deveria haver urna disposic;io constitucional transitó
ria que desse um prazo para a demarcac;io das terras indí
genas, e que previs~e a demarca~io realizada por essas 
comunidades seguida de homologa~io judicial. 

Deveria ser previsto um apoio administrativO-financei
ro, educacional e sanitário as comunidades indígenas, de 
acordo com seus projetos próprios, a cargo do Executivo, 
e urna assistencia jurídica a cargo do Ministério Público, 
que lhes permitisse, e também as suas organiza~óes e a 
Uniio entrar em juízo. 
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A leitura dos Anais das Assembléias Constituintes que 
precederam a de agora deixa urna impressio curiosa: os. arti
gos sobre índios parecem decidir-se aleatoriamente grac;as a 
urna retórica pobre, a um desconhecimento generalizado do 

. assunto e a manobras regimentais. Freqüentemente quem 
defende interesses contrários aos direitos indígenas emite 
argumentos de autoridade que a desinf ormac;io dos out ros 
Constituintes toma perigosos. Foi assim que quase nao pas
sou, em 1967, o artigo 186. A intenc;io deste livro é con
tribuir para que a questio seja melhor conhecida e, espe
ramos, melhor resolvida. 



Os índios no 
Direito brasileiro boje·* 

A popula~ao indígena no Brasil 

Vivem hoje no Brasil cerca ~e 185 mil índi_os (CIMI, 
1982), membros de 180 grupos étnicos, com línguas ou 
dialetos distintos e·em condi~óes diversas, que vao desde a 
total ausencia de contato direto com a popula~ao neobra
sileira até um convívio que data de séculos. Sao os rema
nescentes de urna popula~ao abQrígine que se contava em 
milhóes na época da descoberta; em 1500, e que foi ·dizi
mada pelas epidemias, pela guerra, pela escraviza~ao e, de 
forma · geral, pelo avan~o da fronteira económica. Em ter
mos relativos, o Brasil contando com cerca de 130 milhóes 
de habitantes, esta popula~ao é ínfima. Em termos absolu
tos, no entanto, ela tem crescido nos últimos anos. :e fre-

• Este capítulo foi originalmente apresentado no XII Congresso da 
Academia Internacional de Direito Comparado, realizado em Sidney e 
Melboume, na Austrália, de 18 a 27 de agosto de 1986, constituindo o 
relatório para o Brasil no simpósio "O Aborígine no Direito Compa
rado•. Urna versáo inglesa deste trabalho está sendo publicada na Re
vista Law and Anthropology, Viena. · 
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qüente urna queda populacional drástica logo após o pri
meiro contato a qual, se nao compromete irreparavelmente 
a reproduc;io física e cultural do grupo, costuma ser segui
da por urna recuperac;ao demográfica. 

As sociedades indígenas das terras baixas sul-america
nas, em contraste com as sociedades andinas, sao típica
mente sociedades peque~as, com ausencia de Estado e alta
mente diversificadas entre si. Sua reproduc;io cultural nao 
depende de grandes efetivos demográficos, mas exige, dada 
·a enfase na cac;a, coleta e pesca de muitos dos grupos, ter
ritórios maiores do que os que sustentam grupos agriculto
res. Assim, se durante tres séculos e meio a utilizayao do 
índio como mio-de-obra foi central na questio indígena, 
hoje é sem dúvida em tomo da terra indígena que se con
centram os conflitos: como veremos mais adiante, solo e 
subsolo dessas terras sao cobic;ados por latifundiários (agro
pecuaristas, cacauicultores, fazendeiros em geral), garimpei
ros e mineradoras nacionais e transnacionais, por empresas 
madeireiras, assim como por camponeses que as grandes 
fazendas empurram para dentro das terras dos íncf:ios. So
mam-se a este avanc;o do setor privado as iniciativas of iciais 
que abrem estradas, instalam hidrelétricas que inundam ter
ras indígenas e tentam estabelecer a explorac;io do ~ubsolo. 

Aspectos preliminares 

O Brasil está as vésperas de urna nova Assembléia 
Cons.tituinte. Até hoje, nenhum representante dos í ndios 
participou da elaborayio das sete constituiyóes que o país 
já conheceu. A Uniio das Nac;óes Indígenas reivindicou que 
na Assembléia Constituinte houvesse deputados diretamen
te designados pelas comunidades indígenas, independentes 
de partidos e que participariam dos trabalhos relativos a 
questio.indígena. Nio foi aprovada essa representac;io. 
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Pela Constituic;io atual (art. 8.º, XVII, o), compete a 
Uniio legislar sobre a questio. Essa competencia exclusiva 
é salutar, pois diminui a interferencia de interesses antiin
dígenas locais que se manifestam com maior f or~a ao nível 
dos Estados federados. Apesar disso, como veremos adiante, 
urna política indjgenista nao existe enquanto política inde
pendente, mas se coloca a servic;o da política tout court. 

Desde o século XVI, a legislac;ao indigenista tem se 
caracterizado por sua hi~risia (Mendes Jr., 1912, p. 29). 
Nas leis que declaravam a liberdade irrestrita dos índios, 
havia excec;óes que justificavam toda sorte de abusos. Foi, 
na realidade, a legisla~o do lobo sobre o cordeiro. Em 
1910, com a criac;ao do Servic;o de Protec;io aos tndios, 
inspirado por urna doutrina positivista, o Brasil se colocou 
na vanguarda do direito indigenista. No entanto, perdurou 
a distancia considerável que separa ª· lei da prática real. 

A legislac;io brasileira relativa aos aborígines está hoje 
contida na Constituic;io (art. 4.º, IV, art. 8.º, XVII, e art. 
198), no Código Civil (art. 6.º), no chamado Estatuto do 
fndio (Lei n.º 6.001, de 19.12.1973), em várias leis ordi
nárias votadas no Parlamento em decretos do ·Poder Exe
cutivo e nas diversas Convenc;óes: Intemacionais das quais 
o Brasil é signatário: a Convenc;io n.º 107, da Organizayao 
Internacional do Trabalho, promulgada no Brasil pelo de
creto n. º 58 .824 ( 14. 7 .1966), a Convenc;io para a Preven
~io e Sanc;ao do Delito de Genocídio e a Convenc;io Inter
nacional sobre a Eliminac;io de Todas as Formas de Dis
criminac;io Social, excetuando-se o artigo 14. 

Dois aspectos essenciais dessa legislac;io devem ser 
entendidos preliminarmente: 

1) as terras indígenas sao de posse e usufruto exclu
sivo dos índios, inalienáveis, sendo a propriedade dessas 
terras da Uniio (Constitui~io do Brasil, arts. 4.º e 198); 
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2) os índios brasileiros sao "relativamente incapazes" . 
em rela~io a certos atos da vida civil, o que os toma tute
lados (Código Civil, art. 6.º, inc. 111). (Há disposi~óes no 
Estatuto do fndio que pennitem a emancipa~ao de grupos 
e indivíduos, sempre por sua propria iniciativa.) 

Ambas estas disposi~es legais foram instituídas no 
intuito de melhor proteger as terras e os bens dos índios e 
prestar-lhes urna assistencia especial. No entanto, sua for
mula~io, que toma de empréstimo figuras jurídicas __.,;. a 
posse e a tutela - a partir de outras realidades, permitiu 
várias vezes qQe fosse viciada sua interpreta~ao. Ressalte-se 
que, como se ve, direitos territoriais e capacidade civil sao 
mutuamente independentes. No entanto, sao passíveis de ser 

I 

vinculados: pode-se sustentar, como ·veremos adiante, que 
índios deixam de ser tratados legalmente como tais quando 
emancipados. Desaparecem assim os sujeitos de direitos ter
ritoriais (Dallari, 1978, pp. 1-11, 1979, p. 79). 

Quemé índio? 

O apoio para tal interpreta~ao está na formula~io 
ambígua das defini~óes legais de índio e de comunidade 

. indígena, que sao, portanto, cruciais. Figuram no Estatuto 
do Indio (Lei n.º 6.0~1, de 19.12.1973) nos artigos 3.º e 4.º : 

Art. 3 .º - Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas 
as defini~óes a seguir discriminadas: 

1 - f ndio ou Silvícola - l! todo indivíduo de origem 
e ascendencia pré-colombiana que se identifica e é 
identificado como pertencente a um grupo étnico cujas 
características culturais . o distinguem da sociedade na
cio~al; 
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J 1 - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - J! um 
conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vi
vendo/ em estado de cqmpleto isolamento em rela~io 
aos outros setores da comunhio nacional, quer em con
tatos intermitentes ou ~rmanentes, sem contudo esta- . 
rem neles integrados. 

Art. 4.º - Os índios sio considerados: 
1 ___..: Isolados - Quando vivem em _grupos desconhe
cidos ou de que se possuem poucos e vagos inf onries 
através de contatos eventuais com elementos da comu
·nhio nacional; 
11 - Em via de jritegra~io - Quando, em contato 
intermitente ou permanente com grupos estranhos, con
servam menor ou-= maior parte das condi~s de sua 
vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de 
existencia comuns aos demais setores da comunhio na
cional, da qual vio necessitando cada vez mais para.o 
proprio sustento; · 

· 111 - Integrados - Quando incorporados ,·a comu
nhio nacional e reconhecidos no pleno exercício dos 
direitos civis, ainda que conservem usos, costumes· e 
tradi~es característicos da sua cultura. 

< Estas defini~s pecara lógica e antropologicamente 
(para urna discu~sio detalhada, ver Cameiro da Cunha, 
1985); misturam critérios heterogeneos e se prestam a ser 
mal interpretadas. 

A origem e ascendencia pré-colombiana nio deve ser 
entendida como um critério ·"racional", biológico, que nio 
se sustenta. A propria existencia de ra~as humanas no sen
tido biológico 6 atualmente contestada. "A distancia bioló
gica entre duas pe&soas de um mesmo grupo, de urna mesma 
aldeia - escreve o Premio Nobel Fran~is Jacob -, é tao 
grande que toma insignificante a distinci~ entre a média 



de dois grupos, o que retira qualquer conteúdo ao conceito 
de ra~a" (J acob, 1981, pp. 66-69). 

Se nao é um critério "racial", a origem e a ascenden
cia pré-colombiana deve remeter a urna genealogía. Esta 
nio pode ser provada para nenhum grupo humano além de 
um pequeno número de gera~s. No entanto, a conscien
cia de um vínculo histórico com comunidades pré-colom
bianas é transmitida .dentro · do grupo e deve ser esse o 
entendimento do critério legal de origem. 

Quanto ao crjtério cultural - índio como "o membro 
de um grupo étnico cujas características culturais o distin
guem da sociedade nacional"-, embora seja relativamente 
satisfatório na medida em que· oorresponde a muitas das 
situa~óes empíricas encontradas, deve ser usado de modo 
adequado. 

Isso significa que dele devem ser erradicados dois 
• 

pressupostos implícitos' a) o de tomar a existencia . dessa 
cultura como ·urna caracterlstica primária, quando se· trata 
pelo contrário de conseqüencia da organiza~io de um grupo 
étnico; e b) o de su por em particular que essa cultura par
tilhada deva ser obrigatoriamente a cultura ancestral. 

Para estabelecer a inadequa~io desses pressupostos, 
bastará lembrar o seguinte: se, para . identificarmos um gru
po étnico, recorressemos aos tra~os culturais que ele exige 
- língua, religiáo~ técnicas etc. - nem sequer poderíamos 
afirmar que um povo qualquer é o mesmo grupo que seus 
antepassados. Nós nao teinos for~samente as mesmas téc
nicas, nem os valores dos nossos -antepassados. A língua 
que boje falamos diverge significativamente daquela que 
eles falavain. Urna segunda obje~áo deriva de que um mes
mo grupo étnico exibirá tra~os culturais diferentes conforme 
a situa~io ecológica e social em que se encontra, adaptan
do-s~ as condi~óes naturais e as oportunidades sociais que 
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provem da intera~io com outros grupos, sem, no entanto, 
perder com isso sua identidade própria. 

Essas obje~6es sao levantadas quando se adota o cri
tério, boje vigente na antropología, que define grupos étni
cos como formas de organiza~io social em popula~óes cujos 
membros se identificam e sao identificados como tais pelos 
outros, constituindo urna categoría distinta de outras cate
gorías da mesma ordem (Barth, 1969, p. 1 l). 

Essa defini~io dá primazia a identifica~io · do grupo 
em rela~io a cultura que ele exibe. Assim fazendo, resolve
se a questáo da continuidade no tempo de um grupo e de 
sua identidade em situa~óes ecológicas diferentes, o que, 
conforme vimos, seria problemático caso tomássemos· os tra
~os culturais como critérios_. Em suma, tra~os culturais po
derio variar no tempo e no espa~o, como de fato variam, 
sem que isso afete a identidade do grupo. Essa perspectiva 
está, assim, em consonancia com a que percebe a cultura 
como algo essencialmente dinimico e perpetuamente reela
borado. A cultura, portanto, ao invés de ser o pressuposto 
de um grupo étnico, é de certa maneira produto deste (Car
neiro da Cunha, 1983, pp. 97-8). -

lsso significa que dos tres eritérios incluídos na defi
ni~ao legal de índio apenas. o da identifica~io por si mesmo 
e pelos outros é estritamente correto do ponto de vista an
tropológico: ele engloba os outros dois, na medida em que 
sio conseqüencia e mecanismos dele e nio critérios inde
pendentes. 

A ad~io do critério antropológico significa também 
que só a comunidade indígena pode · decidir quem é e quem 
nao é seu membro. Por isso ·nao faz sentido o Estatuto do 
fndio definir "índio" antes de ·definir "comunidade indí
gena''. A ordem deveria ser · invertida. Defini~óes mais sa
tisf atórias seriam as segui.ntes,: 
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Comunidades indígenas sio aquelas que se consideram 
segmentos distintos da sociedade nacional em virtude da 
consciencia de sua continuidade histórica com sociedades 
pré-colombianas. 

1! índio quem se considera pertencente a urna dessas 
comunidades e é por ela reconhecido como membro (Car
neiro da Cunha, 1985, pp. 34-35). 

Um dos problemas mais flagrantes da definiyao de 
comunidade indígena, tal como figura no Estatuto do Indio 
(art. 3.º), é o de excluir as comunidades ditas "integradas". 
Ora, o art. 4.º, 111, define "integrados" os índios "incorpo
rados a comunhao nacional e reconhecidos no pleno exer
cício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes 

. e tradiyoes característicos de sua .cultura". Isto significa que. 
o critério da integrayio é simplesmente a emancipa9io legal. 
Portanto urna comunidade indígena emancipada nio cons
tituí mais legalmente urna comunidade indígena: poderla 
argumentar-se que nada justificaría seus direitos territoriais 
especiais garantidos na Constituiyio. 

Na base dessa argumentayio está urna conf.usio abu
siva e perigosa entre os conceitos de integrayio e assimila-
9io. lntegrayio refere-se a urna articulayao das sociedades 
indígenas com a sociedade que as domina, manifesta nos 
vários planos d~ vida social (Ribeiro et alii, 1960; Agosti
nho, 1980, pp. 174 e segs., e 1982, p. 67). Por exemplo: 
a produyáo de mandioca para o mercado regional ou a 
extra9io de borracha para o mercado internacional sao f or
mas de articula9io económica de grupos indígenas. Essa 
articula9io nao supé)e sua assimilayio, sua dilui9ao na so
ciedade envolvente. Grupos indígenas continuam com sua 
identidade étnica distinta e no entanto articulam-se com a 
sociedade nacional. A integrayao harmoniosa, que é o pro
pósito do Estatuto do Indio (art. 1.º), nao significa portanto 

~ 
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que a comunidade deva deixar de ser indígena, e isso .nio 
s6 de fato como juridicamente. E se urna comunidade per
manece indígena, o que justifica a retirada de seus direitos 
territoriais? Estes nao derivam da incapacidade relativa dos 
índios, e nao podelll portanto ser abolidos com sua eman
cipa9io. Derivam, isto sim, como veremos adiante, d~ reco
nhecimento do título congenito que tem sobre a terra, o 
i~digenato (Mendes Jr.,. 1912·, p. 57). 

Ao. nível local,. a questio da identidade indígena das 
comunidades tem-se mostrado central em vários conflitos de 
terras. No sul do Estado da Bahía, cacauicultores poderosos 
ocuparam os 36 000 ha demarcados em 1937 do terrítório 

. dos Pataxó Ha-ha-hae e tentaram em juízo negar a quali- · 
dade de índios aos · seus opositores, alegando a miscigena
~io, ausencia de ·1íngua própria e percÍa de trayos culturais 

. tradicionais. Até agora, os índios tem ganho as causas. 

Outros exemplos sio as numerosas comunidades das 
zonas de colonizayao mais antigas que veem contestada sua 
identidade indígena e tem dificuldade de ser reconhecidas 
pelo Estado. 1! o .caso, p<;>r exemplo, dos Tingui-Botó e dos 
Uassu, do Estado de Alagoas, confinados em áreas diminu
tas. Os Tingui-Botó tem a posse de 3 ha dos queis conser
vam urna mata de 1 h~ para realízar seus rituais. 

Tem havido várias tentativas por parte do Estado de 
restringir a definiyao de índio. Urna dessas tentativas, que 
suscitou, grandes protestos, data de 1980, e pretendia apli
car "critérios de indianidade" para decidir quem era e quem 
nao era índio no Brasil. O opjetivo era triplo: suprimir 
direitos territoriais, eximir o Estado de alguns tutelados e 
livrar-se de lideranyas indígenas incómodas (Cameiro da 
Cunha, 1981 e Viveiros de Castro, 1981). 
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Status legal dos índios 

Pelo Código Civil ·que data de 1916 (Lei n.º 3.071, 
de 1.1.1916, art. 6 .º, ·IV), os índios sao considerados relati
vamente incapazes para exercer certos atos da vida civil. 
Na mesma categoria estio incluídos os maiores de 16 e me
nores de 21 anos e os pródigos. A incapacidade civil dos 
índios é relativa portanto, e nao absoluta. ~bsolutamente 
incapazes sao os menores de 16 ano~, os loucos e os sur
dos-mudos que nao possam exprimir suas vontades. 

Sendo relativamente capazes, os índios do Brasil sao 
tutelados. Seu tutor legal é a Uniio e quem exerce_ a tutela 
é um órgio federal, a FUNAI (Funda~io Nacional do fndio), 
criada em 1967 (Lei n.º 5.371, de 5.12.67) em substituiyio 
ao Servi~o de Prote~io ao fndio, o SPI, criado em 1~10 
e dissolvido em 196 7, basicamente por acusa~óes de cor
rupyio. 

Está prevista no Estatuto do fndio (artigos 9.º e_ 11) a 
emancipayáo dessa . tutela, sempre por· iniciativa dos interes
sados. f ndios individualmente. ,,e comunidades indígenas cole
tivamente (estas por iniciativa da maioria do grupo) podem 
requerer sua emancipayiO. Para 'tanto sao necessários "co
nhecimento da língua portuguesa, habilitayio para · p exer- · 
cício de atividade útil na comunhio nacional, razoável com
preensio dos usos e costumes da comunhio nacional" 
(Estatuto do fndio, art. 9.~). 

A tutela significa que a tos da .vida ciYil (ta is como 
venda de produyiO agrícola, contratos de locacao de mao
de-obra, venda de recursos madeireiros etc.) si~ anuláveis 
no caso de serem lesivos aos índios (Código Civil, art. 146, 
e Estatuto do fndio, art. 8.º, parágrafo único). Requer-se 
por isso a assistencia legal do tutor nesses atos. Note-se que 
o tutor nao pode substituir sua vontade a do tutelado, m~s 
deve apenas assisti-lo para que exer~a sua vontade própria. 

• 
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A tutela nao deveria ser pensada nem ·como san~io nem 
como discrimina~io, mas como urna proteyio adicional aos 
índios que, por viverem segundo normas específicas, even
tualmente diversas das normas do resto da populayio, e por 
terem conhecimento imperfeito da sociedade envolvente, 
estio particularmente sujeitos a ser tesados: com efeito, a 
tutela sempre corresponde, nos casos em que se aplica, a 
um zelo particular em favor dos tutelados. 

Na prática, no entanto, a tutela tem sido largam€?nte 
usada como coa~io, e essa prática nao é fortuita, mas de
riva de urna contradiyio estrutural básica. Entre o interesse 
público geral, que é o interesse das classes dominantes, e o 
direito dos índios, a Uniio faz prevalecer o primeiro em 
·detrimento de ·seu tutelado (Souza Filho, 1982, pp. 95-97). 
A inser~io da FUNAI no Ministério do Interior, o minis-

/ 

tério dos projetos desenvolvimentistas, to~na ainda mais fla-
grante a impotencia do tutor. Mesmo que tivesse vontade 
e competencia administrativa (sem falar da_probidade tantas 
vezes posta em dúvida) para tanto, dificilmente teria · a 
FUNAI for~a política para fazer prevalecer o direito· dos 
índios. Acrescente-se que, em contraste comas tutelas regu
lamentadas pelo direito comum, nio está prevista curatoria 
alguma sobre a tutela exercida pela Uniio. A FUNAI nao 
é obrigada a prestar contas de seus atos (Dallari, 1979, p. 
78, e 1984.'\ p. 6). 

Assiril, os exemplos de abuso de poder sio múltiplos 
tanto sobre as comunidades indígenas quanto sobre os ín
dios individualmente. Em ·1980, o governo negou passaporte 
ao líder xavante Mário Juruna, convidado a participar do 
Tribunal Russel, na Holanda. Mário Juruna obteve ganho 
de causa no Tribunal Federal de Recursos. Em 1981, a 
pretexto de serem os índios tutelados, tentou o govemo 
contestar a possibilidade de urna organiza~ao indígena. Em 
1983, a FUN Al negociou diretamente e de forma prejudi-
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cial aos índios um acordo com a Companhia Petrolífera 
Elf-Aquitaine, permitindo prospec~ao de petróleo na área 
dos Sataré-Maué e dos Munduruku, no Amazonas. Os índios 
protestaram e conseguiram posteriormente repara~óes da 
Elf-Aqultaine. 

A figura da tutela é imperf e ita também na medida em 
que pode sugerir a opiniao pública (como sugeriu até a 
especialistas em Direito Renal) urna suposta ·"infantilidade" 
dos índios ou um desenvolvimento mental incompleto ou -

• • ' 1 

deficiente. Na realidade, porém, ela repousa no reconheci-
. mento da diferen~a de padróes culturais que · desarmam. as 
popula~óes indígenas diante de urna sociedade organizada 
em termos capitalistas (Dallari, 1983, p. 4, .e Agostinho, 
1980 e \1982). 

Apes.ar de todos esses problemas, a vincula~ao tenden
ciosa- da tutela indígena com os direitos territoriais, como 
foi visto acima, faz ainda da tutela um instrumen·to impor
tante - a· falta de formula~áo mais adequada - ~e defesa . 
das terras dos índios. Conscientes disso, até hoje nenhum 
indio e nenhuma comunldade indígena reque!eram emanci· 
pa~ao. ·Em contrapartida, · várias . tentativas fo.ram feitas 
desde o come~o dos anos 70 pelo Governo brasileiro e por 
deputados antiindígenas para instituir emancipa~óes com
pulsórias, a revelia dos interess.ad~s. Até agora, ,a mobiliza
~ao dós índios e da opiniáo pública tem impedido a medida 
(ver, por ex~mplo, L. Vidal et alii, 1979). 

A tutela, corretamente entendida, nao impede o exer
cício de direitos de cidadaos. ·Os índios sao brasileiros na
tos: tem direitos políticos, pÓdendo votar e ser eleitos (Re
solu~áo n.º 7.O19 / 66 do Tribunal Superior Eleitoral); tem 
direito a propriedade (Estatuto do lndio, art. 32), a admi
nlstrar seus próprios negócios e a participar da administra
~ªº do patrimonio indígena que é gerido pela .FUNAI (Es
tatuto do lndio, art. 42), tem direito de se organizar em 
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associa~óes e de constituir diretamente advogados (Estatuto 
do fndio, art. 37, Dallari, 1983, pp. 5-6, Souza Filho, 1983,' 
p. 8). A mobiliza~ao de fndios e da sociedade civil, assim 
como alguma jurisprudencia rece~te, tem sido importante no 
reconhecimento gradativo desses direitos que a prática auto
ritária da FUNAI coibia. A elei9ao pelo Rió de Janeiro do · 
xavante Mário Juruna para o Congresso Nacional em 1982, 
a . entrada de comunidade.s indígenas em juízo independen-· 
temente da FUNAI (C·. A. Barbosa e M. A. Barbosa, 1983, 
pp. 1.0-11) sao marcos dessa luta . 

Está atualmente em discussao no Congresso um novo ~ 

projeto de Código Civil. N~ projeto submetido a Camara 
dos Deputados em 1984 ~ os índ~~· estavam incluídos entre 
os absolutamente incapazes e nao mais entre os relativa
mente capazes (Projeto, art. 3.º). Se aprovado, o Estado, em 
vez de assistir os índios nos seus atos da vida civil, passaria 
a representá-los. Sua vontade poderla ser desconsiderada e 
eles teriam de se submeter inteiramente ao órgao tutor (Car
neiro da Cunha, 1984, p. 3). Os protestos suscitados por 
esse dispositivo fazem esperar que seja rejeitado. Enqtianto 
se puder argument.._ar que os índios só sao legalmente índios 
enquanto t~telados, a tutela d~ve permanecer. Mas a Cons
titui~ao deveria avan~ar, afirmandQ que. a .prote~ao especial 
que o Estado · assegura aos índios e ao seu patrimonio é 
independente de sua capacidade civil. Poder-se-ia entao, mas 
só. entao, abandonar a figura, muitas vezes sentida como 
humilhante, da tutela, desde que com isso nao se eliminas~ 
sem várias sociedades indígenas como sujeitos de direitos 
territoriais. Ou seja, novamente ter-se-ia o ~uidado· de lem
brar que as comunidades indígenas sao todas aquetas que 
guardam a consciencia de ser índias, isto é, de descender de 
sociedades pré-colombianas. . 

Óeveria ser reconhecida constitucionalmente a existen
cia dessas sociedades, como aliás já havia sido ~roposto na 
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Assembléia Constituinte de 1934, sem que a questio hou
vesse sido bem compreendida (ver cap. 2). Esse reconhe
cimento já existe na Argentina e no Paraguai, por exemplo. 
Deveria ser mantido um estatuto especial para os índios, 
mas nao na dependencia de _sua incapacidade relativa. Se-

. gundo Dalmo Dallari, dois pontos chaves teriam de ser co
locados na Constitui9ao: primeiro, um apoio administrativo, 
financeiro, sanitário e educacional, a cargo do poder exe
cutivo; segundo, um apoio jurídico, a cargo do Minis(ério 
Público. O Ministério Pi¡blico teria assim a obriga9ao de 
tomar a iniciativa sempre que algum direito indígena esti
vesse sendo afetado. A i~éia nao é, apesar das aparencias, 
urna grande inova9ao: como lembra Dalmo Dallari, o Mi
nistério Público, que normalmente dá assistencia ao inca
paz, também dá assistencia as funda9óes, que tem plena 
capacidade (Comissao Pr6-1ndio, 1986). 

Direitos territoriais e uso dos recursos naturais 

A disputa das terras indígenas e de suas riquezas é o 
núcleo da questio indígena boje no Brasil. Os dados ofi
ciais mais recentes (FUNAI, 1984) falam em 67 milhóes de 
hectares de áreas indígenas já identificadas e estimam que 
a totalidade destas áreas poderia estar entre 7 ,8 e 8 ,5 ºlo 
da superfície do Brasil, ou seja, cerca de 850 milhóes de 
hectares (Grupo de Terras Indígenas, 1985, Anexo· C). 

Os direitos territoriais dos índios estao garantidos na 
Constitui9ao vigente, que data de ·1969, seguindo urna tra- . 
diyao constitucional que remonta a 1934 (Const. 1934, art. 
129; Const. 1937, art. 154; Const. 1946, art. 216; Const. 
196 7, art. 186). Esses direitos sao reiterados no Estatuto do 
lndio e no Estatuto da Terra (art. 2.º, § 4.º). Na sua for
mulayao atual, a Constitui<;ao atribuí a Uniao a propriedade 
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das terras indígenas (art. 4.º, IV) e aos índios sua posse 
permanente e o usuf ruto exclusivo das suas riquezas. 

"Art. 198 - As terras habitadas pelos silvícolas 
sao inalienáveis nos termos que a lei federal determi
nar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando 
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das ri
quezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 

§ l.º - Ficam declaradas a nulidade e a extinyao 
dos efeitos jurídicos de qualquer natureza, que tenham 
por objeto o domínio, a posse ou a ocupa9ao das terras 
habitadas pelos silvícolas. 

§ 2.º - A nulidade e a extin<;ao de que trata o 
parágrafo anterior nao darao aos ocupantes direito a 
qualquer indeniza<;ao ou ac;ao contra a Uniao e a Fun
dac;ao Nacional do lndio" (Emenda Constitucional n.º 
1, de t7.tü.t9G9). 

Os direitos territoriais indígenas derivam, como já foi 
mencionado acima, do reconhecimento de sua posse imem~ 
rial (Cavalcanti, 1951, p. 53) e do fato de o indigenato ser a 
fonte primária e congenita da posse territorial (Mendes Jr., 
1912, p. 51, e Affonso da Silva, 1984, p. 4), reconhecido 
expressamente em várias leis colop.iais e em particular no 
Alvará de 1.º de Abril de 1680, que declara os índios "pri
mários e naturais senhores (das terras)", devendo seus di
reitos ser preservados diante de concessóes de terras a par
ticulares. É um direito decorrente da ocupa~ao primitiva 
(Dallari, 1980, p. 9), um direito histórico (Cameiro da 
Cunha, 1981 b). A pesar da f ore; a de texto constitucional e 
talvez precisamente por causa dela, tenta-se (como foi visto 
acima) descaracterizar o~ sujeitos desses direitos _territoriais, 
reduzir a ·extensao dos territórios assegu.rados e desfigurar 
em leis ordinárias e decretos o que dispóe a Constitui~o. 
Retoricamente, alega-se que grandes extensóes ·de terra sao 
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atribuídas a pequenos grupos de índios, sem se fazer notar 
que esses índios nao sao substituídos por outras pessoas, 
mas geralmente por cabec;as de gado. De forma mais subs
tantiva, seria necessário saber em que proporc;ao essas terras 
estio ocupadas por nao-índios ou arrendadas pela FUNAI 
(Oliveira Filho, 1983, p. 25). De qualquer forma, as terras 
que pela Constituic;ao sao de posse permanente dos índios 
nio sio desprezíveis. . 

Do ponto de vista dos povos indígenas, a terra nao é 
mercadoria. mas território, condic;ao de sua reproduc;io nao 
só física ma~ social (Seeger e Viveiros de Castro, 19.79, e 

· UNI 1985a). Essa percepc;io está na base da inalienabili
dade das terras indígenas e da sua regulamentac;io interna 
pelo direito da sua sociedade (art. 6.º do Estatuto do Indio). 
A fragmentac;áo de vários territórios indígenas (por exem
plo, Y anomami, Nhambiquara) freqüentemente pretendida 
pela Uniio nio s6 ignora o modo de vida dos povos cac;a
dores-coletores, mas despreza a importancia dos lac;os sociais 
entre aldeias distintas e da continuidade do território. 

Há juristas que se insurgem contra as garantías cons
titucionais dos territórios indígenas: um ministro do Supre
mo Tribunal Federal chegou a afirmar que o artigo 198 da 
Constitui~o era equivalent.e ao primeiro decreto bolchevi
que: "Fica abolida · a propriedade privada". No en tanto, 
juristas. eminentes entendem as terras indígenas no sentido 
que devem ter de habitat de um povo e nao naquele, injus
tificadamente restrito, que as reduz ao espac;o da aldeia e 
de suas ~ (Nunes Leal, 1961 e 1967, Affonso da Silva, 
1984; ver também Franchetto, 1985). 

As terras indígenas podem ser de tres tipos, .definidos . . 

no Estatuto do Indio (arts. 17, 26 a 30 e 32). Há as terras 
habitadas ou ocupadas pelos índios, que sao aquetas defi
nidas pela Constituic;io e das quais eles tem a posse per
manente. Há terras que sao de propriedade plena das co-

·. 
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munidades i~dígenas ou de índios: sio exemplos disso as 
doadas as ·comunidades,· como é o caso dos Gavióes do 
Pará. Há, enfim, as terras reservadas, que sio ~ em que 
se criam parques e reservas indíge~as para os quais os ín
dios podem ser transferidos: nio se confundem teoricamente 
com aqueles de que trata o artigo 198 .da Constitui~, mas 
de fato muitas vezes sio coincidentes. 

Excetuando-se as terras de propriedade dos índios, as 
demais sao da Uniio e de . posse permanente dos índios. 

e importante .ressaltar . que a· apropriac;io coletiva das 
terras pelos índios assim como características do direito cos
tumei ro indígena ero relac;ao a terra estio explicitamente 
reconhecidas no Estatuto do Indio (arts. 28, § 3.º, e 33, 
parágrafo único, cf. Oliveira Filho, 1983, p. 5). 

o direito dos índios a posse permanente de seus terri
tórios independe da . demarca~io dessas terras (Esta~to do 
f ndio, art. 25; Affonso da Silva, 1984, p. 5); no entanto, 
sua demarca~ao física e homologac;io pelo Presidente da 
República (Estatuto do fndio, art. 19) sio importantes para 
garantí-las. Por isso~ o Estatuto do Indio (art. 65) previa 
um prazo de cinco anos para a conclusio de todas as de- -
marcac;oes de terras indígenas. Ent:retanto, esse prazo se es
gotou em 19.12.1978 sem que houvessem sido concluídas. 
Longe disso, os dados oficiais mais recentes de que se dis
poe, datadas de outubro de 1984, portanto quase ~is anos 
após expirar o prazo legal para a demarca~o, indicam que 
foram por enquanto identificados 67 milh0es de hectares de 
áreas indígenas, dos quais 3 % se acharo demarcados e homo
logados, 19o/o demarcados e ainda nio homologados e 78% 
apenas identificados (Grupo de Terras Indígenas, p. 13). 
A demora na demarcac;ao das terras deixa patente a fo~ 
dos interesses antiindígenas. Por isso, como sugerem Marco 
Antonio Barbosa, Carlos F. Marés e Dalmo Dallari, ~ próxi-
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. 
ma Constitui9ao deveria estabelecer com uma disposi9ao 
transitória a obriga9ao de se demarcarem completamente as 
terras indígenas, prevendo a possibilidade de as comunida
des demarcare'!' suas terras, pedindo em seguida sua homo
logQfáo judicial (Comiss&o Pró-1ndio, 1986). 

No início de 1983, um decreto presidencial (n.º 88.118, 
de 23.2.1983, regulamentado pela Portaria n.º 002, de 
17.3.1983) transferia 0 parecer final sobre a definic;ao das 
áreas indígenas, que anteriormente cabia a FUNAI, a um 
grupo de trabalho que incluía o Ministério de Asstintos 
Fundiários e "outros órgaos f ederais ou estaduais julgados 
convenientes" e recomendava que se levasse em conta a 
presenc;a de projetos oficiais e nao-índios nas áreas. Reco~ 

nheéia, em suma, as invasoes, inclusive as oficiais, e pro... 
curava legalizá-las. 

As terras indígenas gozam de urna série de garantias 
legais: nao sao passíveis, por exemplo, de desapropriac;ao, 
de usucapiao, nem de penhora (Estatuto do 1ndio, .arts. 38 
e 61). Também está proibido seu arrendamento (Estatuto 

· do lndio, art. 18). No entanto, o próprio Estatuto abriu urna 
ex~ao no artigo 62, parágrafo 3.º, possibilitando a conti
nuac;ao "por prazo razoável" de arrendamentos em vigor 
desde ~973, data da sua ap~ova9ao, para evitar "graves con
seqüencias sociais". Trata-se aí de resttic;ao a posse direta 
dos índios sobre as terras (Laranjeira, 1984, p. 192 e 1985, 
p. 126). ·Dada a política de arrendamento seguida pelo Ser
vi~ de Protec;ao ao 1ndio, órgao de protec;ao que antece
deu a FUNAI, esta excec;ao significou concretamente a con
tinuac;ao do arrendamento de grandes extensoes de terras: 
bom exemplo é o caso dos Caduveo, do Mato Grosso do 
Sul, que tem metade de sua reserva arrendada a fazendeiros. 
Esses arrendamentos, em muitos casos, resultaram na expul
sao de fato dos índios de seus territórios. Caso flagrant~ foi -o dos Pataxó Ha-ha-haedo Sul da Bahia. 
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. A posse permanente das áreas que habitam, garantida 
aos índios pela Constituic;ao, sofre urna restrh;ao inconsti
tucional (Laranjeira, 1984, p. 192, e Affonso da Silva, 1984, 
p. 6) no Estatuto do 1ndio (art. 20) e na Convenc;áo n.º 
107 da OIT, adotada em Genebra em 1957 e promulgada 
no Brasil como Decreto n.º 58.824, em 14.7.1966 (art. 12). 
Trata-se do deslocamento compulsório da populac;ao indí
gena. O artigo 20 do citado Estatuto preve intervenc;ao em 
área indígena e eventual remoc;ao dos grupos em .vários 
casos, incluídos os seguintes: 

"(c) por imposic;ao da seguranc;a nacional; 
( d) para a realizac;ao de obras públicas que interes

sem ao desenvolvimento nacional; 
(e) para reprimir a turba<;ao ou esbulho em larga 

escala; 
(f) para a explorac;ao d~ riquezas · do subsolo de· re

levante interesse para a seguranc;a e ·º desenvolvi
mento nacional". 

Apesar de o artigo 20 especificar que a Uniao só de
verá intervir se nao houver soluc;ao alternativa e que a 
medida necessitará de decreto da Presidencia da República, 
na prática o que tem ocorrido é que o Estado trata as áreas 
indígenas como terras de ninguém. Elas constituem a pri
meira, ao invés da última alternativa nos projetos governa
mentais. Exemplo disso sao as numerosas construc;6es de 
barragens que inundam as áreas sem que jamais se tenha 
demonstrado, como manda o artigo 20, a inexistencia de 
alternativas, e sem que tenha havido decreto presidencial 
(Aspelin e Santos, 1981). Populac;oes indígenas inteiras, 
como os Parakana do Pará, foram deslocadas diante da inun
dac;ao de suas terras pela barragem de Tucuruí, e, até 1955, 
está prevista a construc;ao de 21 usinas hidroelétricas, que 
atingirao uns 20 mil índios. ~ o artigo 20 do Estatuto do 
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fndio que revela a verdade da política indigenista, inteira-
. mente submetida e atrelada a urna política desenvolvimen
tista. A ocupayio da Amazonia, deslanchada como política 
do Estado no fim dos ano.s 60, com a construyio de estra
das, de hidroelétricas e a instalayio de projetos de minera
yio e agropecuários, tem na realidade comandado inteira .. 
mente essa política indigenista (Davis, 1977). 

Outra restriyio gráve ao texto constitucional também 
está contida no Estatuto do fndio: trata-se do artigo 45, 
que preve a explorayio do subsolo de áreas indígenas por 
terceiros. As riquezas minerais do solo, em contraste com 
as do subsolo, sao reC9nhecidas como de explorayio exclu
siva dos índios (art. 44). Essa réstriyio se apóia no argu
mento de que o direito brasileiro distingue a posse e pro
priedade do solo da do subsolo, e que as riquezas do 

·subsolo pertencem ao . Estado (Constituiyio Federal, art. 
168). No entanto, o artigo 198 da Constituiyio afirma que 
os índios tem direito exclusivo a todas as riquezas naturais 
de suas terras, o que .incluirla o subsolo. O artigo 45 do 
Estatuto seria, portanto, inconstitucional (vide Gomes, 1984; 
Dallari, 1984b, e Gaiger, 1985). Em novembro de 1983, 
um decreto do podt?r executivo (86.985/83) pretendeu ~e
gulamentar a explorayio do subsolo das áreas indígenas, 
abrindo a possibilidade de concessóes de lavra e autorizayio 
de pesquisa inclusive a empresas privadas. Os protestos na
cionais e intemacionais contra o decreto foram veementes; 
entretanto, as pressóes das mineradoras interessadas conse
guiram que o decreto fosse assinado em sigilo pelo último 
·presidente do regime . militar no Brasil, o ·presidente Figuei
redo, no día 6.1.1985, seis dias antes da eleiyio de seu su-
cessor . . Novamente os protestos ~oram tantos. que o presi
dente voltou atrás e suspendeu a publicayio do decreto no 
Diário Oficial (Lopes da Silva et alii, 1985). 
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Demarcadas _ ou nio, boa parte das terras indtgenas . ' 

brasileiras encontram-se invadidas. S6 no ano de 1983, re-
gistraram-se. 50 . conflitos ·de terras, envolvendo · 45 grupos 
étnicos. Desses conflitos, 23 opuseram índios a fazendeiros, 
onze a posseiros, nove a garimpeiros e min~radoras e onze 
a projetos oficiais rélativos a hidrelétricas_ (seis) e a estra
das (cinco) (Oliveira Filho, 1984, p. 10). Recentemente, os 
conflitos de índios com garimpeiros que invadem suas ter
ras, á mando geralmente de poderosos locais, tem .se mul
tiplicado: no Alto Rio Negro e em Roraima. a situayio está 
particularmente grave. 

Para defende-los contra a invasio de suas terras, a 
FUNAI pode solicitar a intervenyio da Policía Federal ou 
das Foryas Armadas (Estatuto do fndio, a~. 34). As últimas 
favorecem aos índios, excluindo. dos conflitos a ;t.>olícia Mi
Útar, 'que depende ·do govemo dos Estados' .da Federayio e 
nao da Uniáo e está, portanto, mais ligada ·aos interesses 
loeais. Em 1983, no en~nto, o govemo te_ntou estabelecer· 
a legitimidade ·(Exposiyáo de Motivos 055/83) de "parti
culares interessados" acionarem por iniciativa própria a Po
lfcia Militar em caso de conflitos. Logo a seguir a Polícia· 
Militar foi usada contra os Pataxó Hi-hi-hie da Babia. 

- . . 
As questóes judiciais relativas a própriedade de terras 

indígenas sió da alyada da J ustiya Federal. lsto é conse
qüencia oe essas terras serem de propriedade da Un~io e 
é também urna das vantagens mais nítida~. Na realidade, a 
razáo de ser da atribuiyio da propriedade a Uniio, rese~
vando a posse aos índios, é a proteyio maior que o E.stado 
pode .garantir a essas terr~s. ~ verdade que, na prática, 
como vimos, o próprio Estado tende a tratá-las como se 
estivessém disponíveis. Há um problema adicional em se 
transferir para os fndios a propriedaéie plena ~e suas ter
ras: atualmente o direito brasileiro nao preve sua proprie-
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dade coletiva. Tem-se discutido as vantagens e desvanta
gens de duas alternativas: 1) a de se transferir as comu
nidades indígenas a propriedade coletiva, imprescritível, 
indisponível, intransferível e inusucapível de suas terras; 
2) a de conservar, aperfei9oando-a, a figura da posse atual, 
ou seja, as terras permaneceriam como hens da Uniao, in
transferíveis, indisponíveis e inusucapíveis. Ero ambos os 
casos, seriam destinadas .constitucionalmente ao uso exclu
sivo dos povos indígenas, que guardariam o usufruto ex
clusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo. 

As vantagens da primeira op9áo parec_em ser de ordem 
sobretudo psicológica, dignificando as · popula96es indíge
nas na medida em que afirma direitos de propriedade. 
No entanto, as da segunda parecem oferecer m~iores ga
rantias jurídicas, e tema favor de sua aprova9áo na Assem
bléia Constituinte o peso da tradi9ao constitucional brasi
leira. Como lembra Carlos Marés Souza Filho (Comissao 
Pró-1ndio, 1986), se a defini9ao da terra indígena . ficar 
centrada na posse, discutir-se-á em juízo a ocupa9ao de 
fato (ou seja, o habitat da comuni~ade indígena); se ficar 
centrada na propriedade, discutir-se-ao os títulos. Em con
seqüencia, adotando-se a figura da posse, a garantia que 
o Estado dá as terras indígenas antecede a sua demarca9ao, 
o que nao acontece se for adotada a figura da propriedade. 
Por essa razao, tanto no programa mínimo da Uniao das 
Na9óes Indígenas quanto no documento do Congresso Na
cional do PMDB, quanto, enfim, no texto da "Comissao 
Afonso Arinos", preve-se o aperfei9oamento da posse indí- · 
gena (vide documentos anexos). 

Autogoverno 

. Pelo artigo 6.º do Estatuto do fndio, sa~ reconhecidos 
os costumes e o direito costumeiro dos povos indígenas, nas 
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suas rela9óes internas. lsto significa que os sistemas de che
fia dessas sociedades, com seus modos de transmissao espe
cíficos, sao respeitados. No entanto, a simples presen~a do 
órgáo tutor em sociedades originalmente sem Estado se faz 
sentir f ortemente tanto no fortalecimento da institui9ao da 
chefia, quanto na atribui9ao de novas competencias aos che
fes tradicionais. Além disso, dá-se freqüentemente urna inter
ferencia direta da FUNAI como também de alguns grupos 
missionários em questóes de política interna do grupo, favo
recendo certos líderes e pretendendo retirar a legitimidade 
a outros. A própria labilidade da chefia tradicional e a mul
tiplicidade de líderes sao difícilmente entendidas pelos admi
nistradores . 

As comunidades indígenas nao tem representantes na 
·administra9ao da FUNAI (Decreto n.º 89.420, 8.3.1981), 
embora haja índios funcionários, a título individual, no ór
gao tutor (Lei n.º 5.371, de 5.12.1967, que instituiu a 
FUNAI). Recen temen te, foi proposto pelo deputado federal 
Mário Juruna, índio xavante, um projeto de lei prevendo a 
reestrutura9ao da FUNA~, que seria administrada por um 
Conselho Diretor eleito pelas comunidades indígenas e fis~ 
calizado por um Conselho Indígena. Conselhos indígenas 
regionais fiscalizariam os atos dós· representantes regionais 
da FUNAI (Projeto de Lei n.º 661/83). O projeto foi apro
vado na Camara dos Deputados e está atualmente no 
Senado. 

A administra9ao do Patrimonio Indígena gerido pela 
FUNAI nao proíbe a utilizayao dessa renda em benefício de 
comunidades diferentes das que a produziram (Estatuto do 
fndio, art. 43). Isto produz urna restri9ao de fato a auto
gestao das comunidades indígenas (L~ranjeira, 1985, p. 127, 
e Cardoso de Oilvéira~ 1972, p. 136). 

Quanto a urna organiza9ao nacional dos índios, ela nao 
está prevista na legisla~ao, mas já existe de fato e é ampla-

• 
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· mente reconhecida. l! a Uniao da~ ·N.a~óes Indígenas, cuja 
legalidade f oi contestada durante o re gime militar brasileiro 
( Cameiro da Cunha, 1981 b). 

O Estado nao reconhece aos índios nenhum can.al au
tónomo de representa9ao política .. A FUNAI, como vimos, 
nio tem condi9óes nem legitimida<;le para faze-lo. Urna. reor
dena~ao das rela~óes políticas entre o Estado e os índios, 
instituindo um sistema de representa~ao adequado, seria 
condi~io para um mínimo reconhecimento das . popula9óes 
indígenas brasileiras (Viveiros de Castro, 1983, e UNI. 
1985a e 1985b). 

' 

Reconhecimento de estruturas familiares 

Os artigos 6.º, 12 e 13 do Estatuto do fndio reconhe
cem o direito costumeiro, em particular nas rela~óes de 
família e na ordem de sucessao. Os casamentos podein ser 
contraídos segundo os costumes da comunidade. 

Direito Penal 

O Estatuto do fndio (arts. 56 e 57) preve a atenua~io 
da pena no caso de inf ra9ao penal de índios e recomenda 
que as de reclusio e de deten~io sejam cumpridas em regi
me de semiliberdade em local próximo a habita~io do 
condenado. 

Na prática, muitos índios tem sido presos. Só no segun
do semestre de 1985, 18 wapixanas e macuxis, de Roraima, 
no extremo-norte do Brasil, f9ram detidos em prisóes co
muns, na capital desse território, acusados de roubo e for
ma~io de quadrilha criminosa quando tentavam demarcar 
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suas terras ou abrir r~as em áreas já demarcadas. Muitos 
conflitos de terras que levaram a violencia tem sido carac
terizados como delitos comuns .. Funciona ainda em Minas 
Gerais· a Fazenda Guarani, urna colonia agrícola para onde . 
sio levados índios que cometeram delitos e grupos de índios 
envolvidos em conflitos territoriais. . 

Embora o Estatuto do fndio (art. 56) recomende que o 
juiz atente ao grau de integra~ao do índio para aplica~io da 
pena, o Código Penal nio preve essa circunstancia. Freqüen
temente, os juízes usam o critério inadequado de "desenvol
vimento mental incompleto ou doen9a mental" para avaliar 
a responsabilidade penal de um acusado indígena (Agosti
nho, . 1978; Halfpap e Fontana, 1979; Conn, 1983; Paiva 
e Junqueira, 1985, p. 10) . 

.O direito costumeiro na área penal é tolerado, com 
exce~ao da pena de morte (art. 57), que em muitas socie
dades indígenas brasil~iras, costuma recair sobre o xama 
bem sucedido. Este passa a querer se arrogar urna posi~io 
de poder estranha a essas sociedades, igualitárias por exce
lencia (vide, por exemplo, Schultz, 1960). No Estatuto do 
fndio (arts. 58 e 57) estabelecem-se também penas para cn
mes contra os índios e a cultura indígena. Incluem-se aí a 
venda de bebidas alcoólicas e á ~ridiculariza~ao ou pertur
ba~io de cerimónias·indígenas. 

Com os conflitos de terra, a violencia contra líderes 
indígenas tem aumentado. Em geral, esses crimes nao sao 
apurados. Nos últimos dez anos, 14 assassinatos de índios 
ficaram sem solu9ao. Em novembro de 1983, um líder gua
raní do Mato Grosso, Mar~al de Souza, que havia represen
tado os índios brasileiros por ocasiio de visita do papa 
Joao Paulo 11 foi assassinado. Até hoje, nada foi esclare
cido (Almeida, 1984). 
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I nstituifoes especiais. 

O órgao federal que exerce a tutela, a FUNAI, tem a 
atribuiyaó de of erecer serviyos de educayao e saúde as po
pulayóes indígenas. 

O Estatuto do lndio (art. 49) preve a alfabetizayio na 
língua do grupo e em portugues e orienta todo o processo 
educacional para a "integtayao na comunhio nacional" (art. 
50). Apesar dos prot~stos (UNI, 1985c), ell'l: várias épocas 
serviyos de saúde e educaya~ foram delegados a ~!ssóes 
protestantes .. 

J á f oi mencionada a ausencia de representac;ao indígena 
na FUNAI e no Congresso, embora ·individualmente baja 
índios na FUNAI e um índio na Camara dos Deputados. 
A Uniao das Nayóes Indígenas (UNI), que nao está prevista 
em lei, cumpre boje um papel importante de representac;ao. 
Conselhos de cada comunidade indígena indicam um Conse
lho Nacional de 85 membros, que indica por sua vez a 
Coordena<;io Nacional, composta de seis membros. 

' 
Direitos humanos e igualdade perante a lei 

Muitos pavos indígenas vem protestando de forma cres
centemente eficiente contra violencias praticadas contra eles. 
Ao nível nacional, a UNI tem-se tomado o 6rgao de denún
cia mais atuante contra violac;óes de direitos humanos. Tem 
contado como apoio de: a) associac;óes brasileiras de defesa 
da causa indígena (tais como a Comissao Pró-lndio, o Cen-. 
tro de Trabalho Indigenista e a Associac;ao Nacional de 
Apoio ao f ndio), além do Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI) ·e da Operac;io Anchieta (OPAN) que preexistiam a 
UNI e a tem assessorado. Algumas dessas associac;óes for
necem serviyos jurídicos para questóes indígenas. Otitras, 
como o Centro Ecumenico de Documentac;ao e Informa~io 
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(CEDI), tem sido vitais para documentac;ao (vide CEDI 
1984 e 1985); b) associayóes profissionais (Associayáo Bra
sileira de Antropologia, Ordem dos Advogados do Brasil, 
Associayao Nacional dos Geólogos e Conferencia Nacional 
dos Bi.spos do Brasil (CNBB); e) associayóes intemacionais, 
tais . como Survival International e Cultural Survival. 

A pressio dessas organizayóes, nacionais e inteniaci~ 
nais, capazes de mobilizar ·a opiniao pública, desembocou 
em um fato nov·o e de grande importancia: a partir de 1981~ 
o Banco Mundial passou a exigir do govemo brasil~iro, 
como cláusula contratual condicionante de libérayao de re
cursos para grandes projetos na regiao Amazoniéa envol
vendo minerac;ao, barragens, projetos agropecuários, estra
das de fer.ro e de rodageni (Polonoroeste e Grande Carajás), 
medidas de salvaguarda para as populayóes indígenas amea
c;adas por esses projetos. Pela primeira vez exigiu-se que a 
avaliac;ao da execuyao dos programas (e, no caso de Carajás, 
a avaliac;ao também dos próprios programas) fosse realizada 
por ·equipes de antropólogos externos a FUNAI. Foi dada 
prioridade a demarcac;ao das 'áreas indígenas e as medidas 
de assistencia a .saúde dos grupos, alguns recém-contatados . . 
Os resultados, no entanto, ainda estáo longe de ser satisfa
tórios (Mindlin, 1984; Vidal et alii, 1985). 

Na Camara dos Deputados está funcionando desde 
1983 urna Comissao Parlamentar do fndio, criada através 
de resolu~ijo de autoria do deputado índio Mário Juruna. 
Devem receber parecer dessa ·comissao todos os projetos 
de lei que atinjam a popula~ao indígena: Muitos deputados 
antiindígenas rapidamente se instalaram nessa Comissio e 
sao autores de projetos de leis que preveem, por exemplo, a 
abertura da área Y anomami ao garimpo ou emancipa~io 
compulsória de índios. Apesar disso, e através de duras ba
talhas, a Comissio tem até agora se pronunciado em geral 
f avoravelmente aos indígenas. 

. . 
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O judiciário, embora muito moroso, algumas vezes nos 
últimos anos tem-lhes dado ganho de causa. No entanto, as 
grandes questóes, como, por exemplo, a dos Pataxó na Bahía 
ou a de Mangueirinha no Paraná, área pertencente aos 
Kaingang e Guaraní, da qual mais da metade foi ilegalmen
te vendida em 1949, arrastam-se na justi~a. Em 1979, uma 
senten~ foi contrária aos índios e, de 1980 a 1986, o pro
cesso ficou no Tribunal Federal de Recursos, voltando agora 
ao Paraná, para apresenta~ao de provas da ocupac;ao dos 
índios. Enquanto isso, acirram-se os· conflitos. Em 1980, o 
principal líder Kaingang, Angelo Kretá, foi morto em embos
cada (Helm, 1982). 

Ainda no capítulo de direitos humanos está ..... o direito 
.... a propria imagem que, embora garantido no...- Estatuto do 

1ndio (art. 58, ítem 11), tem sido transgredido por particula
res e pela FUNAI (Pontes Neto, 1982, p. 156 et passim; 
Pimentel e Viveiros de Castro, 1981). Recen temen te, alguns 
cantores que se valem de música indígena, bem como auto
res de livros etnográficos, tem pago aos índios direitos 
autorais. 

Conclusao 

Os elementos apresentados neste relatório sumário 
apontam problemas atuais da legisla~ao indigenista no Brasil 
e sugerem possibilidades de aperfei~oamento: 

1) deve ser abandonada, como o foi no direito inter
nacional, urna visáo assimilacionista, em favor do respeito 
a outras culturas, valores e projetos de "etnodesenvolvi
mento", para usarmos os termos da UNESCO, sendo reco
nhecida a personalidade jurídica das comunidades indígenas; 

2) a questao da capacidade dos índios deve ser des
vinculada .dos seus direitos as terras e ao apoio do Estado 
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nos campos da saúde, educa~ao e administra~o, bem como 
no campo da justic;a, onde o Ministério Público teria um 
papel importante a desempenhar; 

3) deve ·ser prevista na Constitui~ao a demarca~o das 
terras indígenas e a possibilidade de ela ser ef etuada pelas 
próprias comunidades, que requereriam posterior homologa-
c;ao judicial; -

4) todas as ~iquezas naturais, do solo e do subsolo, 
devem ser de usufruto exclusivo do povo indígena ocupante 
da área. · 
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Terra indígena: história 
da doutrina e da legisla~o 

Doutrina · 
\ 

A soberania dos povos indígenas da América f oi ques
tao fundamentaf na discussao da legitimidade dos título~ 
espanhóis e portugueses sobre o Novo Mundo. Certas teses 
teriam tido, para os reis ibéricos, urna conveniencia ime
diata. O Ostiense (Henrique de Susa, cardeal-arcebispo de 
Ostia, canonista do século XIII e autor da Summa Aurea), 
por exemplo, sustentava que os ·· povos gentios só haviam 
gozado de soberania até o advento de Cristo, que, tendo 
vindo ao mundo, havia desde entao sido investido de todos 
os poderes espirituais e temporais. Por delega~ao de Cristo. 
tanto o império quanto o sacerdócio cabiam ao papa. Assim 
os inf iéis podiam ser despojados de seus reinos e bens pela 
autoridade papal. 

Apesar de su.a _conveniencia evidente para justificar os 
títulos que o papa distribuíra a leste e a oeste de Tordesi
lhas, as teses do Ostiense e as que sobre elas se apoiaram 
f!QO prevaleceram. Ao longo do século XVI firmou-se, ao 
contrário, na Espanha e em Portugal a doutrina que negava 
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o poder temporal do Papa sobre os infiéis e a jurisdi~ao 
européia nas terras recém-descobertas. Afirmava a plena so
berania original das na~óes indígenas. 

Esta posi~ao baseava-se em teses tao antigas quanto as 
do Ostiense: o papa ·e canonista Inocencio IV, no século 
XII J, sustentara que o papado nao podia despojar os in
fiéis de seus domínios e jurisdi~óes (Apparatus ad quinque 
libros Decretalium, III, ' 34;8). E Sao Tomás de Aquino, 
distinguindo entre direito divino e direito humano, afirmava, 
contra o Ostiense, que a vinda de Cristo nao havia anulado 
.os bens e a soberanía dos povos gentílicos (Secunda Secun
dae, 10, 10). Quanto a Inglaterra, como seria de se espe
rar, a rainha Elizabeth 1 nao entrou em considera~óes 
jurídicas para contestar o direito com que o "hispo de 
Roma" distribuía as terras recém-descobertas. 

Contra as idéias de Rich~rd Fitzralph (expressas em 
De Pauperie Salvatoris, de 1350) e as de John Wycliffe e 
de Armagh, condenadas como heréticas no Concílio de 
Constan9a e que sustentavam que o domínio era fundado 
na gra~a divina (e supunha portanto a fé e a caridade), le-. 
vantaram-se os nominalistas e conciliaristas franceses Pierre 
d 'Ailly e Gerson. Em 1381, d 'Ailly dissociava a questao do 
domínio da questao da fé e da carid~de: tal como um sacer
dote indigno podía administrar sacramentos válidos, assim 
também pecadores e infléis podiam ter domínio (F. Oakley, 
The Political Thought of Pierre d'Ailly. The Voluntarist 
Tradition, New Haven, 1964, pp. 74-92). 

Gerson, que sucedeu a d'Ailly como chanceler da Uni
versidade de París, argumentava na mesma linha que, da 
mesma forma que Deus nao retira ao pecador su as f acuida
des naturais, tampouco lhe retira o domínio das coisas (De 
Vita Spirituali Animae, R. Tuck, Natural Rights Theories. 
Their origin and development. Cambridge, Cambridge Uni
versity Press, pp. 25-27). 
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Assim, no início do s~ulo XVI, o superior da ordem 
dos pominicanos de Roma, o cardeal Cayetano, sustentou, 
nos seus Comentários a Secunda Secundae de Sao Tomás 
(Questio 66, .art. 8), que os infiéis podiam gozar de dir~itos 
e soberanía. Introduziu também a distin9ao entre infiéis 

· inimigos dos cristaos (tais como os mouros) e os que nao 
os hostilizavam, como era o caso dos índios. 

Joáo Maior, famoso nominalista da Universidade de 
Paris, em 1510, refor~ou as teses de · Gerson. O reino de 
Cristo, diz ele, nao é deste mundo e o papa só detém o 
primado espiritual, sem deter o temporal. Tainpouco o Im
perador é senhor do orbe. Enfim, o domínio nao se funda
menta no direito divino, nao depende da fé e da caridade, 
e sim no direitÓ natural: os índios tinham portanto proprie
dade, liberdade e jurisdi~ao. Como Cayetano, Maior distin
guiu os índios dos sarracenos oom dois critérios: o de pos
suírme ou nao terras "originalmente cristas" (como a Terra 
Santa) e o de se oporem ou nao a prega~ao da fé (S. Zavala, 
Las Instituciones Jurídicas en la Conquista de America, 
Madri, 1935, pp. 4-5). · 

Frei Francisco de Vitória, fundador do direito interna
cional, jurista a quem Carlos. V ~Qnsultava, foi quem com 
maior autoridade estabeleceu a soberanía original dos povos 
indígenas da América. Em suas duas Relecciones, que se 
intitulam "Dos índios recém-descobertos e dos títulos nao 
legítimos, pelos quais os bárbaros do Novo Mundo puderam 
passar para o poder dos espanhóis" e "Dos índios ou do 
direito de guerra dos espanhóis contra os bárbaros", datadas 
provavelmente de 1539, Vitória contesta um a um os argu
mentos que negavam aos índios domínio e jurisdi~ao origi
nal. Afirma assim que "a infidelidade (a heresia) ou qual
quer outro pecado mortal nao impede que os bárbaros sejam 
verdadeiros donos e senhores, tanto pública quanto priva
damente, e nao podemos cristaos tomar-lhes seus bens por 
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esse motivo". Refuta também que se possa, a pretexto de 
ausencia de razao ou demencia, impedir os bárbaros de 
serem verdadeiros senhores: porque, escreve, evocando as 
institui9óes indígenas "em realidade nao sao dementes já 
que a seu modo tem uso da razao". Vítória refuta aínda 
que o lmperador seja senhor do mundo e, ainda que o fosse, 
"nao poderia ocupar as províncías dos bárbaros, estabelecer 
novos se~hores, ' depor os antigos e cobrar tributos". Tam
pouco o papa é senhor civil ou temporal de todo o orbe e, 
se o fosse, nao poderia transmitir seu poder temporal aos 
príncipes seculares. Sendo, pois, os índíos "verdadeíros se
nhores de suas terras" tornava-se absurdo pretender, como 
se havia feíto no tempo de Colombo, que o direito de des
coberta fosse título válido sobre o Novo Mundo. "Sobre este 
título, nao é preciso gastar muitas palavras, posto que já 
proveí que os bárbaros eram verdadeiros donos, pública e 
privadamente. t do direito das gentes que se conceda ao 
ocupante o que nao é de ni~guém, como se díz no parágrafo 
<óFerae bestiae" (lnstítui9óes de Justiníano, De Rerum diví
sione, § Ferae Bestiae) .. . (mas) estas terras já tem dono, 
nao podem cair sob este título .. . ". E Vítória acrescenta 
com i.ronia: "por si mesmo (o direíto de descoberta) nao 
justifica a po~se (espanhola) desses bárbaros mais do que se 
eles nos houvessem descoberto a nós" (Fr. de Vitóría, Re
lecciones. De indis. Barcelona, p . .. 176). 

A mesma posi9ao é sustentada por Grócio no seu Mare 
Liberum, capítulos 2 e 3. Afirma que os portugueses nao 
tem direito algum de domínio sobre as fndias pelo descobri
mento nem por doa9ao pontifícía. Mesmo freí Serafim de 
Freitas, apologeta dos portugueses, na sua ContestafáO a 
Gr6cio, reconhece que o descobrimento nao atribuí de per 
si o direito de domínio e posse (frei Serafim de Freitas, Do 
Justo lmpério Asiático dos Portugueses, Lisboa, Instituto 
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Nacional de Investíga9ao Científica, 1983 (1625), cap. III, 
n.º 13, cap. IV, n.º 5). 

Com Vitória fica, portanto, estabelecida a questao da 
soberanía original dos índios que Domingos de Soto (De 
/ustitia et Jure, lib. IV, questic 111, art . 2) e o jurista portu

. gues Francisco Soares, professor em Coimbra (em De Fide , 
dísp. 18, sectío 1, nums. 2 e 9, e De legibus, lib. III, cap. 
VI), se encarregam de desenvolver. · 

O papa, por seu lado, pronuncia-se, em 1537, na bula 
Veritas ipsa, afirmando: 

" Os índios e todas as demais na9óes que daqui 
por <liante forem descobertas pelos cristaos,· por mais 
que care9am do benefício da fé, nao estao nem podem 
ser privados de sua liberdade e do domínio de seus 
bens; ao contrárío, podem livre e licítamente usar, des
frutar e gozar desta liberdade e domínio ... ". 

Até o fim do século XVIII, aínda se c.ontestava em 
Portugal o fundamento do domínio sobre a América.' Um 
documento dessa época, de autoría provável- de P~ilippe 
Jorge, lente da Universidade de ~oimbra, declara que o 
direito de ocupa9ao é um erro: 

". . . nao se encontra esse Direito na Jurisprudencia 
Romana nem nos _novos Estatutos de Coimbra. A aqui
si9ao da . América procedendo da ocupa9ao se opóe a 
história primitiva. Pedro Álvares Cabral encontra po
voadores em Porto . Seguro. O mesmo sucedeu a Chris
tovao Colombo nas primeiras ilhas que aportou. A lei 
de 6 de junho de 1755 chama primitivos senhores aos 
índios. Na Origem de ~ausa do domínio da América 
pelos europeus danyam os instruídos como gatos por 
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brasas" (Memórias dos Erros e Coniradi9oens que ser~ 
vém na deducfáO e ref le.toens afim de nao se attende~ 
rem, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa,_· 
Fundo Cadaval - Brasil-Avulsos 3-18, art. 2). 

o direito internacional parece unanime - .ao longo dos 
séculos - em desqualificar .o título que provém de .desco
berta e que supóe a inexistencia de qualquer povoamento: 
"título imperfeito" chama-lhe Sir Traver Twiss, que se ap6ia 
em Vattel (The Oregon question examined, in respect to 
facts and the law of nations, 1846, ·pp. 156). 

Legislafao colonial 

Nas leis portuguesas para o Brasil, a soberanía indígena 
e o direito dos índios ·aos territórios que ocupara é freqüen
temente reconhecida: trata-se, como se sabe, de um reconhe
cimento de jure que mil estratagemas tentam contornar .na 
prática; mas tal reconhecimento legal mostra pelo menos a 
consciencia e a má consciencia da Coroa acerca dos direi
tos indígenas. 

Assim, as Cartas· Régias de 30 de julho de 1609, .e a de 
1 O de setembro de 1611, promulgadas por Filipe 111, af ir: 
mam o pleno domínio dos índios sobre seus territórios e 
sobre as ter;as que lhe sao alocadas nos aldeamentos: 

• 
" ... os gentios sao senhcres de suas fazendas nas po-
voa~óes, como o sao na Serra, sem lhes poderem ser 
tomadas, . nem sobre ellas se lhes fazer molestia ou 
injusti~a algull)a; nem poderio ser mudados contra suas 
vontades das capitanias e lugares que lhes forem orde
nados, salvo quando elles livremente o quizerem fa
zer ... " (Carta Régia, 10.9.1611). 

OS DIREITOS DO 1NDIO 

Assim também, o Regimento das Missóes do Estado do 
Maranhio e Pará, de 1.º de dezembro de 1686, declara que 
"a justi~a nao· permite, que estes homens sejio -obrigados a 
deyxarem todo, e por todo as terras que habitio". 

Ainda mais explícito é o Alvar1.de 1.º de abril de 1680, 
que declara que as sesmarias concedidas pela Coroa Portu
guesa nao podiam afetar os direitos originais dos índios so
bre ·suas. terras. "Primários e naturais senhores" de suas ter
ras, eram enquanto tais isentos de qualquer foro .ou tributo 
sobre elas. 

" ... E para que os ditos Gentíos, que assim decerem, 
e .os mais, que ha de presente, melhor se conservem 
nas Aldeas: bey por bem que senhores de suas fazen
das, como o sao no Sertao, sem lhe poderem ser toma
das, nem sobre ellas se lhe f azer molestia. E o Gover-. 
nador com parecer dos ditos Religiosos ·assinará aos 
que descerem .do Sertio, lugares convenientes para · · 
neles lavrarem, e cultivarem, e nio poderio ser muda
dos dos di.tos lugares contra sua vontade, nem serao 
obrigadbs a .pagar foro. ou tributo algum das ditas 
terras;· que ainda estejio dadas em Sesmarias e pessoas 
particulares, porque na concessio destas se reserva 
sempre o prejuízo de terceiro, e muito mais se en~ . 
tende, e quero se entenda ser reservado o prejuízo, e 
direito os fndios, primários e naturaes senhores del- · 
las . .. " (Alva!á de · 1.4.1680, parágrafo 4, grifos 
nossos). 

Paradoxalmente, a· soberanía das nai;óes indígenas foi 
reconhecida no contexto das discussóes sobre escraviza~io 
dos índios. Um dos títulos legítimos para · escravizá-los era 
aprisioná-los em guerra justa._ Ora, ·a guerra supunha em 
presen~a na~s soberanas. A Carta Régia de 9 de abril 
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de 1655 declarava que seriam escravos os prisioneiros to
mados em guerra defensiva, 

" ... en ten do em guerra defensiva a que fizer qualquer 
cabec;a ou comunidade, por que tem cabefa e sobera
nia para vir fazer e cometer guerra ao Estado, por que 
faltan do esta qualidade a quem faz guerra, ainda que 
seja feíta com ajun!amento de pessoas, os que se toma
rem nao serao captivos ... " (Carta Régia de 9 .4 .1655, 
grifo nos so). 

O Alvará de 28 de abril de 1688 para o Maranhao e 
Grao-Pará estipula, usando quase os mesmos termos, que 
seriam escravos os prisioneiros tomados em guerra def en-. 
stva, 

" ... ·que se entenderá somente no acto da invasao que 
os índios inimigos e inf iéis fizerem nas Aldeas e ter
ras do Estado do Maranhao, com cabefa, ou · comu
nidade; que ·ti ver soberania ou jurisdifiíO . .. " (Alvará 
de 28.4.1688, grifos nossos). 

Assim, indagado sobre a justic;a do cativeiro de índios 
no Maranhao, o padre Antonio Vieira d~clara: 

" ... é que nao sao escravos. nem ainda vassalos. Escra
vos nao, porque nao sao tomados em guerra justa; e 
vassalos também nao, porque assim como o espanhol 
ou o genoves cativo em Argel é contudo vassalo do 
seu rei ou da sua república, assim o nao deixa de s~r o 
índio, pósto que foryado e cativo, como membro que é 
do corpo, e cabefa política da sua nafáo, importando 
igualmente para a soberania da liberdade. tanto a _coroa 
de penas, como a de oiro e tanto o arco como o ce
tro . .. " (Voto do padre Vieira em S. Leite, História 
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da Companhia de /esus no Brasil, 1945, t. VI, pp. 
330-341). 

A legislac;ao sanciona este parecer de Vieira, já que a 
lei de 1.º de abril de 1680 ordena que os índios aprisio
nados em guerra sejam tratados ·como "prisioneiros, como 
ficam as pessoas que se tomam nas guerras da Europa". 

Soberanas, as nac;óes indígenas sao; em muitos textos 
legais, consideradas externas ao ambito da jurisdiyao régia. 
Em algumas leis se declara que, mesmo nos aldeamentos 
dos religiosos, o governo temporal dos índios cabe aos chefes 
indígenas (Provisao de 12 de 'setembro de 1663, por exem
plo). Com as nayóes indígenas que concordarem em "des
cer" para os aldeamentos, devem-se celebrar pactos que 
terao de ser escrupulosamente respeitados: é o que ordena · 
o Regimento das Missóes do Maranhao e Pará, de 21 de 
dezembro de 1686, parágrafo 23: 

" ... tanto para com as alde&s, q~e se descerem para 
servirem aos moradores, como par~ aquellas que sem 
esta condiyao quizerem descer se observarao inviola
velmente os pactos que com elles se fizerem por ser 
assim conforme a fé pública, fundada no direyto na-
tural, civil e das gentes". 

~ ... . 

Enfim, em 1718, _a Coroa declara explícitamente: 

". . . (os índios) sao livres, e izentos de minha juris
difáO, que os nao pode obrigar a sahirem das suas 
terras, para tomarem um modo de vida de que elles 
se nao agradao ... " (Carta Régia de 9 .3 .1718, grifos 
nossos). 

Entretanto, o esbulho das terras indígenas, tanto nos 
seus territórios originais quanto nos aldeamentos para onde 
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haviam sido "descidas", continuava, a tal pontó que a 20 
... 

de dezembro de 17 41, um Breve u 1 mmensa Pastorum Prin-
cipis" do papa Bento XIV aos arcebispos e bispos do Brasil, 

- renovando os famosos Breves de 1537 e de 1639, proibiu, 
sob pena de excomunhao - de que ~6 se poderia ser absol
vido pelo próprio papa - que se escravizassem os índios, 
se os déspojassem de seus bens e propriedades e se os levas
sem para fora de suas terras. 

A lei pombalina de 6 de julho de 1755. sustenta "os 
. índios no inteiro domínio e pacífica posse das terras ... 
para gozarem delas per si e todos seus herdeiros". Essa lei 
renqva e cita por extenso o Alvará de 1.º de abril de 1680, 
acima ·citado, que expressamente reserva na concessáo de 
sesmarias o direito anterior dos índios sobre suas terras, por 
serem "primários e naturais se~hores delas". 

O Diretório dos f ndios de . 1758 expressamente aplica 
o ·mesmo Alvará de 1680 para o caso das povoa~óes. indí
genas, inclusive as que foi-am entáo elevadas a lugares e 
vilas, onde prevaleceria o direito dos índios sobre o dos 
brancos porventura residentes: 

" . ., . poderáo os moradores deste Estado . . . assistir 
nas referidas Povoa~oens, logrando todas as honras e 
privilégios, que Sua Magestade foi servido conceder 
aos Moradores dellas. Para o que apresentando licen~a 
do .Govemador do Estado, nao só os admittirao os Di
rectores, mas lhe daráo todo o auxílio ... e lhes dis
tribuirao aquella por~ao de terra que elles possao cul
tivar, sem prejuizo do direito dos Indios, que na 
conformidade das Reaes Ordens do dito Senhor sao os 
primarios, e naturaes senhores das mesmas terras; .. " 
(Diretório que se deve observar nas Povoa~s dos 
f ndios do Pará ... , 1758, parágrafo 80). 
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Até D. Joáo VI, o mais antiindígena dos legisladores, 
reconhece, implícita e explícitamente, os títulos · dos índios 
sobre seus territórios e as terras das aldeias. Implícitamente, 
quando declara que as terras conquistadas por guerra justa 
aos índios sao devolutas (Carta Régia de 2.12.1808), o que 
significa ao mesmo tempo reconhecer os direitos anteriores 
dos índios sobre -seus territórios e a permanencia de tais 
direitos para ,,os índios com quem nao se guerreava. Explí
citamente, quando afirma que as terras das aldeias sao ina
lienáveis e nulas as concessóes de sesmarias que pudessem 
ter sido feítas nessas terras, as quais nao podiam ser consi
deradas devolutas (Carta Régia de 26.3.1819 e duas provi
sóes de 8.7 .1819). 

Existe portanto, além do reconhecimento ·da pri~aziá 
dos índios sobre as terras dos aldeamentos, o reconhecimen
to da primazia do direito dos índios sobre suas terras ori
ginais. Em vários textos legais (por exemplo, 26.3.1819, 
8.7.1819), declara-se que se devem demarcar terras de 
no vos aldeamentos de índios "nos lugares em que se .achao 
arranchados, pela preferencia que devem ter nas sobreditas 
terras" (8. 7 .1819). 

Ternos assim amplas provas de que a colonia reconhe
ceu, tanto na sua doutrina. quanto na legisla~áo, a ·soberanía 
e os direitos territoriais dos índios do Brasil. 

Legislafiio do 1 mpério 

O Brasil independente marca um retrocesso no reco
nhecimento dos direitos indígenas: no mesmo período em 
que o índio se toma o símbolo da nova na~io · nega-se-lhe 
tanto a soberanía quanto a cidadania. "Os índios", declara 
o deputado Montesuma ecoando a opiniao geral dos Cons
tituintes de 1823, "nio sao brazileiros . no sentido político 
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em que se toma; elles nao entram comnosco na família que 
constitui o império" (Sessao de 25.9.1823, Diário da Cons
tituinte). 

A negai;ao da soberania nao deve surpreender: no 
Brasil, o Estado precedeu a nai;ao. Todos os estadistas, desde 
a Independencia, colocaram o problema da construi;ao desta 
nai;ao. Fizeram-no, no entanto, a partir das premissas da 
Revolui;ao Francesa: a cada Estado devia corresponder urna 
única nai;ao. A soberania das na<;óes indígenas, que nao 
constituía problema em períodos anteriores, passa a ser es
camoteada. Nao se admite, nesse início do século XI.X, que 
os índios possam ~onstituir sequer sociedades dignas desse 

. . 
nome. 

Perduravam, no entanto, os direitos dos índios sobre 
suas terras. Dois projetos apresentados as Cortes Gerais de 
Lisboa por deputados que depois fizeram parte da Consti
tuinte de 1823, o do pernambucano Moniz Tavares e o do 
paulista José Bonifácio, reconhecem os títulos originais dos 
índios· sobre seus · territórios. Moniz Tavares recomenda que 
se conservem "ilesas todas as terras que possuem, servindo 
de exemplo o que p·~aticou Guilherme Penn e praticáo hoje 
mesmo os Americanos do Norte" (Diário do Governo, n.º 
235, de 4.10.1821, p. 517). Quanto a José Bonifácio, que 
no prólogo ao seu projeto "Apontamentos para civiliza9ao 
dos índios bravos· do lmpério do Brasil" caracteriza os neo
brasileiros como "usurpadores", propóe 

"/usti9a, nao es~ulhando mais os índios pela for<;a, 
das terras que ainda lhe restáo, e de que sao legítimos 
senhores, pois Deus lh'as deu; mas antes comprando
lh'as como praticarao, e ainda praticao os Estados 
Unidos da América". 

Se se recomenda comprar as terras aos índios, é por
que se lhes reconhece títulos legítimos para vende-las. 
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Na Constitui~io portuguesa de 1822, apesar da exis
tencia de cinco projetos sobre civ.Hiza~io dos índios_, enca
minhados por deputados brasiteiros ( G. Boehrer, · uSome 
Brazilian proposals to the Cortes Gerais 1821-1823, on the 
Indian Problem", Actas do 111 Colóqulo Internacional de 
Estudos Luso-Brasileiros, Lisboa, 1960, voi. 11, pp. 201-
209), apenas se mencionam indios ao recomendar o. apoio 
da~ Cortes do governo a institui~9es caridosas entre as quais 
se 1ncluem as que se dedicam ·a sua civiliza~io (Título VI, 
Capítulo IV). · 

O projeto da Constituinte brasileira de 1823 pouco 
difere desse resultado decepcionante. A única men~o ex~ 
plícita a índios se dá no título XIII, art. 254: 

"A Assembléia terá igualmente cuidado de crear 
Estabelecimentos para a Cathechese e civiliza~o dos 
ín~i~s, ema?cipa~io lenta dos negros, e sua educa~io 
rehg1osa, e industrial,,. 

Ouanto a Carta Outorgada de 1824, nao contém q_ualquer 
referencia a índios. 

No en tanto, f ora formada na Constituinte de 1823 uma 
"Comissio de Colonisa~io e Cathechisac;ao" que, em 17 de · 
junho, receberia o projeto ·de José_ Bonifácio - "Aponta
mentos para Civiliza~ao dos Indios ·Bárbaros do Império do 
Brazil" -, o mesmo projeto que fora enviado as Cortes Ge
rais Portuguesas do ano anterior, com apenas pequenas modÍ
fica~óes, e decidiria que o publicassem para discuSsio na 
Assembléia e para instruc;ao da nac;ao, e que "se remettes
sem exemplares as respectivas provincias, e exigindo dellas 
as necessárias notícias, informem sobre os meios mais effi
cazes de se realizar em toda sua extensao tao importante 
projeto". (Anaes do Parlamento Brazileiro - Assembléia 
Constituinte 1823 - 6 tomos. Rio de Janeiro, .tooio 11, 
p. 97 .) :e esta provavelmente a origem de consulta ampla 
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as províncias, realizada em 1826, para a elaboracrao do 
Plano Geral de Civilizacráo dos fndios. 

. Em 1850, o governo imperial p~omulgou urna lei fun
damental que prefendia disciplinar . o regime fundiário. Era 
a Leidas Terr8s (Lei n.º 601, de 18.9.1850), regulamentada 
em 1854 pelo Decreto 1.318, de 30.1.1854. 

A Lei das Terras, no seu artigo 3.º, define o que . se 
deve entender por terras devolutas: 

1) as que nao se acharem aplicadas a algum uso públi-
co nacional, provincial ou municipal; · 

2) as que nao se acharem sob o domínio particular por 
qualquer título legítimo, nem forem havidas por sesmarias 
e outras concessóes do . Governo geral ou provincia], ·nao 
incurso em comisso, por falta das condic;óes de medic;ao, 
confirma~ao e cultura; 

3) as que ·nao se acharem dadas por sesmaria ou ou
tras concessóes do govemo, que, apesar de incursas em 
comisso, forem revalidadas; 

. . 
4) as que nao se acharem ocupadas. por posses que, 

apesar de nao ~ fundarem em título legal, forem legiti-
madas. · 

Como bem entende Joio Mendes Jr. , a Leí das Terras 
preserva o reconhecimento da propriedade indígena dos ter
ritórios , ocupados que nao necessitam 'de legitimacrio de 
posse, já que seu títúlo legítimo é o indigenato. 

"Quer da letra, quer ~o espírito da Lei de 1850,, 
se verifica que essa Lei nem .mesmo considera devo
lutas as terras possuídas por hordas selvagens e~táveis: 
essas terras sao tao particulares como as possuídas por 
ocupa~o legitimável, isto é, originariamente reservadas 
de deJIOIUfáo, nos expressos termos do Alvará de 1.º 
de abril de 1680, que as reserva até na concessio das 
sesmarias; nio há (oeste caso) posse. a legitimar, há 
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domínio a reconhecer ... " (J. Mendes Jr., Os Indíge
nas do Brazi/,. seus direitos individuaes e políticos. Sio 
Paulo, pp. 59-60, grifos do· original). 

'\ 

Tem a mesma compreens.io Alípio Bandeira e Manoel 
Tavare,s 4a Costa Miranda, que ·. em seu "Memorial acerca· 
da antiga e moderna legislacrio indígena"~ eScrevem: · 

"Certo é que · a denominacrao de dwoluias apli
cada as terras que eles (índios) habitam é de todo o 
ponto imprópria., lá porque, conforme· as palavras do 
Alvará de 1.º de abril de 1680, sao os indios 'os na
turais senhores clelas', já porque a semelhante classi
ficacrio opóe-se formalmente a própria ··significa~o gra
matical do termo" (Alípio Bandeira e M~l Tavares 
da Costa Miranda, 1947 (l912) "Memorial acerca da 

· antiga e moderna legisla~io indígena,· contendo con8i
deracróes sobre a situa~ao jurídica do indio brasileiro" 
em Humberto de ·ouveira ed., Coletanea de Leis, Atos 
e Meni6rias referentes ao indígena brasileiro, Ministé- . 
rio da Agricultura, CNPI, Publica~io n.º· 9~, Río de 
Janeiro, lmprensa Nacional, pp. 55-86). 

Como nos séculos anteriores, o Estado continua .fo- · 
mentando o aldeamento dos índios. A Lei das Terras (Lei 
n.º 601 , de 1850, art. 12) estipula que sejam reservadas, 
das terras devolutas, terras "para a coloniza~o dos indí
genas". · 

As terras ·dos aldeamentos coincidiam freqüentemente 
como território originário do grupo: o }legimento das Mis
sóes de 1686 claramente formaliza · a op~io que tinham os 
índios de, aceitando a doutrina, recusaram-se a transferen- . 
cia de local, quando entao deveriam ser aldeados · ém seu 
pr6prio tetritório. No Diretório Pombalino, embora nao se 
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mencionasse explicitamente o preceito, este foi na prática 
utilizado. 

' 
E," como vimos acima, no primeiro quartel do século 

XIX, se declara repetidas vezes que as terras dos novos 
.aldeamentos de índios devem ser demarcadas "nos lugares 
em que se achio arranchados, pela preferencia que devem 
ter nas sobreditas terras" (Provisóes de 8. 7 .1819, Decreto 
de 26.3.1819). Quando, -já rio período imperial, a Camara 
de Vita de Barbacena é chamada a dar seus subsídios para 
o Plano de Civilizayio dos fndios, declarará que a escolha 
das terras para ·novos aldeamentos "deve ser a ·arbítrio e 
escolha dos mesmos Indios: parece injusti~a que ao dono 
da caza se determine lugat para sua estada" (em L. Naud, 
"Documentos sobre o índio brasileiro", Revista de lnfor
mtlfiiO Legislativa, jan.-mar. 1971, p. 307). 

No Decreto n.º 1.318, de 1854, que regulamenta a Lei 
das Terras, a mesma sobreposiyio das terras de aldeamentos 
as imemoriais continua se verificando: 

Art. 72 "Serio reservadas terras devolutas para 
coloniza~io e aldeamento de indígenas nos distritos . 
onde existem hordas selvagens''. 

Estas tetras deveriam ser inalienáveis, de usufruto ex
clusivo dos índios e destinadas a ser sua propríedade quando 
"o permitisse seu estado de civiliza~io". 

Art. 7 5 "As terrás reservadas para colonisa~io 
de indígenas, e por elles distribuidas, sio destinadas 
ao seu uso fructo; e nao pod.erio ser alienadas, em 
quanto o Govemo Imperial, por acto especial, nio. 
lhes conceder o pleno gozo dellas, por assim o per
mittir o seu estado de civiliza~io". (Decreto n.º 1.318, 
de 30.1.1854.) 
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A legisla~io do lmpério, a partir do Ato Adicional de 

1834, permitia as Assembléias Provinciais legislarem, cumu
lativamente com .o Govemo Geral e a Assembléia sobre 
matéria i~dígena. Mais próximas do poder local, nio é de 
se admirar que as Assembléias Provinciais tenham legislado 
em detrimento dos direitos indígenas, em particular extin
guindo sumariamente aldeias para se apropriarem de suas 
terras. 

Reconhecidas juridicamente, as terras .indígenas sofre
ram um marcado processo de · esbulho no século XIX, pro
cesso que se deu através de vários mecanismos. Houve casos 
de deslocamento e concentra~io de grupos indígenas, já que 
o Regulamento das Missóes de 1845 (Decreto n.º 426, de 
24.7.1845) permitía remo~io e reuniio de _ aldeias com o 
assentimento, porém, dos índios (art. t.º, §§ 2.º e 4.º). 

Outra forma de esbulho se dava em várias etapas: co
me~ava.:se por aldear "hordas selvagens", no M8:iS das VCZCS 

dentro de seu território original, mas reduzindo assim sua 
ocupa~o desse território. Aos poucos, porém, tentava-se· 
fazer passar essas terras originais por terras de aldeamentos, 
como se fossem distintas das tei;ras imemoriais e apenas re
servadas nos ·termos da Lei das Terras (art. 12) e do Regu
lamento de 1854 (arts. 72 a 74)-.:Ao mesmo tempo, arren
davam-se ou aforavam-se terras dentro das dos aldeamentos, · 
o que era permitido pelo Regulamento das Missóes de 1845 
(Decreto n.º 428, de 24.7.1845, art. 1.º, §§ 12, 13 e 14), 
embora se soubesse, a época, dos efeitos nefastos dessa prá
tica e que um membro do Conselho de Estado houvesse 
protestado publicamente contra essa possibilidade. Aos pou
cos, os foreiros e arrendatários come~avam a pressionar as 
Camaras Municipais e os próprios Govemos Provinciais 
p.ara· obter os terrenos dos índios. Sob pretexto de que eles 
haviam abandonado o local ou se achavam "Confundidos 
com a massa da populayio" - essa popula~io que havia 
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sido introcJu~ida pelo próprio sistema dé af oramento e ar
rendamento -, muitos aldeamentos das Províncias de Sio 
Paulo, Rio de J aneiro, Espírito Santo, Sergipe,. Ceará, Ala':: 
goas, Bahía,. Pernambuco ~ Paraíba sao declarados extintos. 
O Regulamento de 18.54, no seu artigo 7-5, expressamente' 
declarava, como vimos acima, que assim que o permitisse 
o "estado, de civiliza~io" dos índios, as terras dos aldea- . 
mentos deviam-lhes ser dadas em pleno. domínio; coerente
mente· o A viso de 20 de novembro de 1855 afirmava que 
aos índios ql;le habitassem· aldeamentos extintos '~pertencem 
os terrenos de que tem estado de posse, sem que-lhes seja 
preciso obter carta de aforamento", o que f oi corroborado . 
posteriormente em 21 e 30 de abril de 185 7 e 26 de se~ . 
tembro de 1870. · . 

Nao obstante, em · 1875, na Babia e em Pernambuco, 
e em 1862 e 1878, ~em Sao Paulo, distribuem-se lotes. de 
terra aos índios. Apesar de muitos deles nelas permanece
rem, as terras dos aldeamentos extintos (após hesita~óes na 
legisla~io, que fazem delas Próprios Nacionais ou tenas 
devolutas passíveis de serem vendidas ou aforadas pelo Im- . 
pério), acabam sendo repassadas em 1887 as Províncias, 
tendo as Camaras Municipais direito de aforá-lás. Esse .es~ 
candaloso estado . de coisªs nio encontra nenhum funda
mento jurídico. Como bem,estabelecem José Maria de Paula 
(Terras dos lndios;Boletim n.º 1, ~PI. Rio de Janeiro, 1944, 
109 pp.) e Joio Mendes Jr. (1912, op. cit., p. 62), as terras 
dos . índios aldeados jamais poderiam ter sido consideradas 
devolu.tas: ou coincidiam com o território originário do 
grupo e nesse caso eram de-seu domínio pelo título do indi
genato, o~ estavam garantidas pela tutela que o poder pú
blico exercia, estando os bens dos ín_dios sob a responsabi
lidade em primeiro lugar dos ouvidores e posteriormente 
dos juízes de órfáos . (Lei de 3.6.1833 e Ordena~s L.I., 

r 
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t(tulo 88, § 26) e dos diretores de índios (Regulamento n.º 
426, de 24.7.l845) . Sendo / 

" ... imprescritíveis os diretores e inalienáveis os bens 
dos índios aldeados, na sua qualidade de órfios e be
neficiários das cautelas outorgadas pela lei a essa es
pécie de tutelados ... nao importa que, por motivos 
independentes da sua vontade, os índios, seus possui
dores, nen:i sempre tenhaín estado na sua posse; o do
mínio sobre as mesmas, como expressio de um direito 
imperecível, sempre se conservou íntegro e ~apaz de 
produzir os seus efeitos em qualquer tempo . . . " (J. M. 
de Paula, op. cit., 1944, pp. 42-45). · · 

Há, resumindo, duas exprop~a~óes sucessivas .que pa- . 
recem operar: embora desde o fim do século XVII os aldea- · 
mentos coincidissem freqüentemente com os territórios ori
ginais dos í~dios (e fossem, portanto, de sua propriedade 
pelo título do indigenato), as terras dos aldeamentos aca
bam sendo tratadas a partir da Lei das Terras como apenas 
reservadas e . destinadas a urna ulterior doa~io aos índios. 
1~ urna primeira .expropria~io a que se segue a extin9io <Jas 
aldeias e a liquida~io de suas terras, sem que a doa9io se 
efetive. . · ,,. ~ 

Em 1890, o Apostol~do Positivista apresenta a Cons
tituinte urna proposta que contém o mais explícito reconhe
cimento da soberanía indígena. 

Art. 1.º "A República dos Estados Unidos~ do 
Brazil é constituí da pela livre f edera~io dos povos ·cir
.cunscritos dentro. dos limites do extinto lmpério do Bra
zil. Compóe-se de duas sórtes de estados confederados, 
cujas autonomías sao igualmente reconhecidas e respei
tadas segundo as fórmulas convenientes a cada cazo, a 
saber: · 
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l. Os Estados Ocidentais Brazileiros sistematicamente 
confederados e que ·provem da fuzio do elemento eu
ropeu com o elemento africano e o americano abo-
~ . rtg1ne. 

11. Os Estados A~ericanos Brazileiros empiricamente 
confederados, constituidos pelas ordas fetichistas espar
sas pelo território de toda a República. A federa~io 
deles limita-se a manuten<;io das rela~s amistózas 
boje reconhecidas como um dever entre na<;óes distin
tas e simpáticas, por um lado; e, por outro lado, em 
garantir-lhes a prote<;io do Governo Federal contra 
qualquer violencia, quer· em suas pessoas, quer em seus 
territórios. Estes nao poderio jámais ser atravessados 
sem o seu prévio consentimento pacificamente solicita
d.o e só pacificamente obtido". (Miguel Lemos e R. 
Teixeira Mendes, Bazes de uma Constitui9ao política 
ditatarial federativa para a República Brazileira, 1890.) 

Na<;óes soberanas ~ livres, era como os positivistas en
tendiam os povos indígenas do Brasil: 

"Urge, segundo os ditames da moral e da razio, ver 
nos povos selvagens nafóes independentes, que devem . 
ser tratadas com as atenyóes com que tratamos os· 
povos mais fortes . .. Perante os brazileiros, as tribús 
selvagens devem, pois, constituir nafóes livres, cujos 
territórios cumpre-nos escrupulozamente respeitar e 
cuja amizade devemos procurar com. lealdade". (R. Tei
xeira Mendes, AitJ,da os Indígenas do Brasil e a Política 
Moderna. Rio de Janeiro, lgreja Positivista do Brasil, 
1908, p. ~, grifos no original). 

Quanto aos títulos sobre os territórios que ocupavam 
os índios, a posi~ao do Apostolado é também inequívoca: 
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"Nenhum homem de cora<;io pode contestar que os 
selvagens sio os senhores das terras que habitam, com 
títulos tao válidos como os que qualquer na~io oci
dental pode invocar; para justificar a posse do territó
rio que ocupa" (R. Teixeira Mendes, Em Defeza dos 
Selvagens Brazileiros. Rio de Janeiro, lgreja Positivista 
do Brazil, 1910, p. 11). 

A demarca<;ao das terras indígenas é reclamada pelos 
positivistas pelo menos desde 1894 (J. Mariano de Oliveira, 
Pelos Indígenas Brazileiros. Rio de Janeiro, Igreja Positivis
ta do Brazil, 1894, p. 10). 

"A primeira medida consiste em demarcar honesta
mente as terras ocupadas pelos selvagens e de ora 
avante respeitar as na~óes selvagens como a quaisquer 
outras independentes, visto que o sao perante a moral 
e a razao. Os povos americanos sao meros uzurpado
res, conforme nobremente proclamou o velho José Bo
nifácio." (R. Teixeira Mendes, Em Defeza dos Selva
gens Brazileiros. Rio de Janeiro, Igreja Positivista do 
Brazil, 191 O, pp. 13-14, grjf os do original.) 

Quando se colocou a questao da constru9áo de Estra
das de Ferro· passando por território indígena, Teixeira. 
Mendes escreveu: 

"Nao é lícito ao Governo Federal mandar tropas 
para obrígar os selvagens a ·cederem seu território. 
Modifique-se o tra~ado da estrada de ferro de m~d~ a 
respeitar o território dos selvagens .... " (R. Te1~e~ra 
Mendes Ainda os Indígenas do Brazil e a Politica 
Modern~. Rio de Janeiro, lgreja Positivista do Brazil, 
1908, pp. 12-13.) 
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A Constituifao de 1891 

A Constituic;io de 1891 nao acolheu as propostas do 
Apostolado Positivista. N.a verdade, sequer mencionou os 
índios em seu texto. Por outro lado, em seu artigo 64, trans
f eriu para os Estados federados as terras devolutas, reser
vando a Uniio apenas as terras necessárias para a defesa 
das fron~eiras, fortificac;oes e construc;oes militares e para a 
construc;ao de estradas de ferro federais. Houve, de maneira 
geral, uma confusio que se disseminou a partir de 1891, e, 
durante algum tempo, pensou-se que as terras indígenas 
como um todo houvessem passado ao domínio dos Estados. 
Na -realidade, o que passou aos Estados foram as terras 
dev?lutas (~rtigo 64 da Constituic;io de 1891), entre as 
qua1s, como vimos, se co~tavam, desde 18B7, as !erras dos 
aldeamentos extintos. Mas nem as terras dos aldeainentos 
nao extintos, nem as terras imemoriais indígenas podiam ser 
consid~radas devolutas, como bem lembra Joao Mendes. Jr. 
(op. cit., 1912, p. 62): 

·" Aos Estados ficaram as terras devolutas; ora, as 
terras do indigenato, sendo terras congenitamente pos
suidas, nao sao devolutas, isto é, sao originariamente 
reservadas, na forma do Alvará de 1 de abril de f680 
e por deducc;ao da própria Lei de 1850 e do art. · 24, 
§ 1. º, do Decr .de. 1854; as terras reservadas para o 
colonato de indígenas passaram a ser sujeitas as mes
mas regras que as concedidas para o colonato de immi
grantes, salvo as cautelas . de orphanato em que se 
acham os índios; _as leis estadoaes nao tiveram, pois, 
necessidade de reproduzir as regras dos arts. 72 a 75 
do Decr. n.º 1.318, de 30 de janeiro de 1854". 

·• 
. .e o que fica claro por exemplo no Decreto n.º 734 

de 5 de janeiro de 1900, do Estado de Sio Paulo, que dis~ 

• 
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tin as terras dos aldeamentos extintos - que sio devo
lutas pertencem ao Estado pelo artigo 64 da Constituic;io 
de 1 1 - das terras dos aldeamentos de índios, que sio 
reserv•das das terras devolutas, como já mandava a Lei das 
Terras: ,_ 

"Título I,· Cap. I, Art. 1.º - Pertencem ao Es
_tado de Sao Paulo, ex-vi do artigo 64 da Constitui~io . 

·Federal, todas as terras devolutas situadas em seu ter
ritório. Art. 2.º - Sao consideradas terras devolutas: 
( ... ) § 1 o·: As dos extinctos aldeamentos dos índios 
nao remidos nos termos da lei n.' 26 72, de 20 de ou
tubro de .1815, nem aforadas nos estrictos termos do 
artigo 8, n.º 3, da lei n.º 3.348, de 20 de outubro de 
1887, ou qualquer outra disposic;io anterior. ( .. . ) 
Cap. 11, Art. 3.º - Das terras devolutas consideram-se 
reservadas: ( ... ) § 7 .º As terras dos aldeamentos dos 
, d. ( ) ,, 1n tos . . . . 

Nao se quebrou portanto, apesar da omissáo da Cons
tituic;io de 1891, a tradic;áo do reconhecimento dos direitos 
territoriais indígenas. O que acontect;u é que, como os al
deamentos extintos o foram, na maioria dos casos, de forma 
fraudulenta e abusiva, os índios que permaneciam nessas 
terras foram espoliados. lsto explica porque, ao se criar o 
SPI, se preve um entendimento com os Estados, quando 
fosse necessário, para garantir a posse aos índios dos seus 
territórios (Decreto n.º 8.072, de 20.6.1910, art. 3.º, 2, e 
Decreto n.º 9.214, de 15.12.1911, art. 2.º, 2).1 

1. Que sio apenas as terras de aldeamentos extintos que passaram 
aos estados é o que fica claro nos dois decretos acima citados. Ambos 
rezam: •O Govemo Federal, por intermédio do Ministério da Agricul~ 
tura, Indústria e Comércio, e sempre que fór necessário, entrará em 
acordo com os Govemos dos Estados ou dos' municípios . . . para que 
sejam cedidas ao Ministério da Agricultura as terras devolutas que f orem 
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Embora sem amparo legal, em muitos casos com~am
se a tratar nesse período as terras indígenas como ~rras 
devolutas, prática que será reprovada com todas as letras 
no Decreto n.º 736, de 6 de abril de 1936, que incumbe o 
Servi90 de Prote9ao aos 1ndios de "impedir que as terras 
habitadas pelos silvícolas sejam tratadas como se devolutas 
fossem" (art. 3.º, a). "A Constitui9ao republicana de 1891", 
escreve José Maria de Paula, em conclusao a uma longa 
demonstra9ao do que afirma, 

"passando ao domínio privado dos Estados as terras 
\ 

devolutas que recebera do governo imperial , é claro, 
que somente transferiu a esse domínio as terras que 
realmente eram devolutas; subsistindo em toda· a sua 
plenitude os direitos legalmente definidos ou adquiri
dos sobre a propriedade territorial, nos regimes ante-

julgadas necessárias as Povoa~s Indígenas ou a instalayáo de centros 
Agrícolas· (Decreto n.º 8.072·, de 20.6.1910, art. 3.º, e Decreto n.º 9.214, 
de 15.12.1911, art. 3.º). As povoa~es indígenas sio definidas nesses 
mesmos decretos como os aldeamentos extintos: • Art. 15 . . Cada um dos 
antigos aldeamentos, reconstituidos de acordo com as prescri~s do 
presente regulamento, passará a denominar-se 'Povoayio Indígena' ... •. 
Quanto aos Centros Agrícolas, destinavam-se aos •trabalhadores nacio
nais ", compostos basicamente dos antigos escravos, cuja • 1ocalizayio •, 
de 1910 até 1918, competia ao me.amo_· 6rgio que cuidava da questio 
indígena, aliás chamado originalmente de Serviyo de Prote~o aos Indios 
e de Localizayio dos· Trabalhadores Nacionais. 

As povoayóes indígenas eram, portanto, distintas dos aldeamentos 
em vigencia (art. 10), para os quais n~o se mencionavam acordos com 
os Estados ou municipios: • Art. 10. Se os índios, que estiverem atual
mente aldeados quiserem f ixar-se nas terras que ocupam, o govemo pro-· 
videnciará de modo a lhes ser mantida a ef etividade da posse adqui
rida " (Decretos n.º 8.072, de 20.6.1910, e n.º 9.214, de 15.12.1911). 

A espoliayio das terras dos aldeamentos abusivamente extintos será 
explícitamente denunciad,.,.no Decreto n.º 736, de 6.4.1936: ·o fato dos 
Governos terem deixado dé administrar esses aldeamentos (extintos) ou 
estabelecimcntos, nio justifica que os índios ou seus descendentes, sejam 
espoliados de suas terras" (art. 3.º, e). 
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iores. A incorpora9ao, por parte dos estados, ao seu 
omínio privado, como terras devolutas, das terras ·dos 
ndios, que indiscriminadamente tinham récebido da 

Uniao, ex-vi da Constitui9ao Federal de 1891, consti-
t~u clamoroso esbulho do patrimonio indígena, sendo 
que deveriam tais estados, desde logo, definir a · situa-
9ao dessas terras dos índios, afim de as ex~marem 
daquelas que, como deyolutas, lhes tinham sido cedi
das pela Un.iao, ao invés de, sem nenhum exame, pas
sarem, como fizeram, desde logo, a considerá-las como 
suas e delas irem dispondo, mediante processos admi
nistrativos estabelecidos pelas respectivas legisla~" 
(J. M. de Paula, op. cit., 1944, p. 73). 

Embora nao fosse, como escreve Joao Mendes Jr., ne
cessário, alguns Estados, no entanto, reconheceram explici
tamente a vigencia dos títulos indígenas. Assim o Estado do 
Amazonas promulgou em seu. Regulamento de 21 de maio 
de 1892 (que se ref ere ao Decreto n.º 4, de 16 de mar~ 
de 1892) o exato texto do Decreto n.º 1.318, de 30 de 
janeiro de 1854, no seu artigo 75: 

"Art. 110. Quando se trata de colonisa~io . de in
dígenas as terras reservadas:· e por elles distribuid~s 
serao destinadas ao seu uzof ructo e nao poderio ser 
alienadas enquanto o Govemo por acto especial nio 
lhes conceder o pleno gozo d'ellas, por assim o permi
tir o seu estado de civilisa9ao" (Regul. de 21.5.1892). 

No Rio Grande do Sul, também, um Decreto Estadual 
'reconhece os títulos indígenas nos termos que viriam a ser 
consagrados na Constituicao de 1934: 

"O Estado as considera tais (terras indígenas) 
independente de qu~lquer título de domínio, como con-
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seqüencia da propriedade de ocupayio por elé~· (ín
dios)" : (Decreto Estadual n.º 3.004, de 10.8. 22, 
art. 21). 

Eram portanto títulos originários de propriedade, afir-
ma Jo;<> _M~es Jr.: I 

"o das t~rras possuidas por hordas selvagens collectiva
mente ·organisadas, cujas posses nao estavam sujeitas 

· a legiti""'fOo, visto que o seu título nao era a occupa
~áo mas o indigenato (Alvar~ de 1.º de abril de 1680); 
... o das terras reservadas, quer para a colonisa9io 
de indígenas, quer para fundayio de povoayóes, estra
das e outras servidóes e estabelecimentos púbHcos, 

, 

quer para a conserva9io naval (Lei n.º 60l, de 1850, 
art. 12)_" (J. ~endes Jr., Os Indígenas do Brasil, seus 
Direitos lndividuaes e Politicos, Sao Paulo, · 1912,· 
pp. 64-65, gtjfos do original). 

' 

A criafáo do SPI 
, 

Aos govemos dos Estados competiu, de 1889 a 1906, 
"promover a catequese e civilizayao dos índios" (Decreto 
n.º 7, § 12, de 20 de novembro de 1889). Pela Lei n.º 
1.606, de 29 de dezembro de 1906, criava-se o Ministério 
da Agricultura, a quem ficou -attjbuída a política indige-
nista. · · 

Um movimento de opiniao pública sem precedentes 
sobre a questáo indígena agitou o Brasil nos primeiros anos 
do século XX. Culminou com urna polemica acirrada em 
1907-1908, entre von Ihering, entao diretor do Museu Pau
lista, que defendera o extermínio dos índios que resistissem 
ao avan~ da civiliza~ao, e v·ários grupos da sociedad-e civil, 
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amente academicos e positivistas·. Em 1908, pela pri
vez, o Brasil foi publicamente acusado de massacrar 
ios: a denúncia foi feíta em Viena, diante do XVI 

Con esso dos Americanistas. Na esteira desse movimento 
de optf.io, foi criado pelo govemo Nilo ·P~, em 19~0, 
o Servj~ de Proteyio ao . f ndio, órgio do Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio, cuja di~o foi confiada 
ao gen\ral Rondon, herói . nacional desde sua atua9io a 
frente ~as Linhas Telegráficas do Mato Grosso e. do Mato 
Grosso ao Amazonas. · · 

Com a criayio do SPI, o reconhecimento dos títulos 
dos índ~os sobre suas terras recebeu novo amparo legal. -Na 
exposiyao de motivos do Decreto n.º 8.072, de 20 de junho 
de 1910, que criava o SPI, o Ministro Rodolpho Miranda 
\;itava e adotava a fórmula de Couto de Magalhies: "Nio 
aldear, nem pretender govemar as tribos; deixá-la~ com 
seus costumes, sua alinientayao, seu modo de vida". O óbje- · 
to da assistencia aos índios seria, entre outros, o de: 

' "Art. 2 .º, § 3 - Pór em prática os meios mais 
efi~azes para evitar que os civilizados invadam terras 
dos índios e recíprocamente. 

Art. 2.º, § 4 - Fazer respeitar a organiza~io in
teqia das diversas tribos, "sua 'lndepe~dencia, seus hábi
tos e institui~oes, nao intervindo para alterá-los senio 
com brandura e consultando sempre a vontade · dos 
respectivos chef es. 

Art. 2.º, § 12 ~ Promover, sempre que for pos
sível, e pelos ~eios permitidos em direito, a restitui9io 
dos terrenos que lhes tenham sido usurpados" (Decreto 
n.º 8.072, de 20 de junho de 1910, e Decreto n.º 9.214, 
de 15 de dezembro de 1911). 

Previa-se no decreto a demarca9io das terras ocupadas 
pelos índios, que del.as teriam usufruto exclusivo. Seriam 

• 
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nulos d~ pleno direito o arrendamento ou a alienayio d ssas 
terras (arts. 4.º, 6.º, 7 .cr, 8.º e 9.º). 

Seis anos após a criayio do SPI, mas no fundo g 
. no mesmo período, é aprovado o Códig~ Civil que clara 
os índios relativamente incapazes (art. 6, iv) . Sobr~ a ori
gem histórica da tutela, remeto ao capítulo específico', publi
cado adiante; sopre seu significado e implica9óes, ~ capí
tulo anterior, que trata do direito indigenista atual. ('Bastará 
aqui lembrar que ·essa tutela orfanológica foi passada ao 
Estado a partir de 1928. 

1 

> O Serviyo de Prote9ao ao tndio passou sucessivamente 
do Ministério da Agricutlura, onde havia sido fundado em 
1910, para o do Trabalho, lndústria e Comércio, em 1930, 
para o da Guerra, em 1934, para enfim voltar ao da Agri
cultura em 1939, onde ficaria até sua extin9ao em. 1966, 
em .meio a urna série de escandalas de corrup9ao. Ao longo 
do período, firmou-se urna legisla9ao sobre terras indígenas 
que tentava resgatar alguns erros do século XIX. · 

NQ Decreto n.º 5.484; de 27 de junho de 1928 (arts. 
8.º .a 10.º), tomaram-se providencias para garantir aos índios 
a posse de suas terras. No Decreto n.º 736, de 6 de abril 
de 1936, elaborado quando o SPI se encontrava na al9ada 
do Ministério da Guerra, e após a Constitui9ao de 1934, 
que consagrava a garantía das terras indígenas, elimina-se a 
possibilidade de remoyao dos grupos indígenas e estabele
cem-se princípios que estarao na origt?m do art. 198 da 
Constitui~ao de 1969 e do Estatuto do tndio: 

"Cap. 1, Art. 2.º - A prote9ao, assistencia, de
fesa ou amparo de que trata o art; 1.º deverao ser 
dadas na própria terra habitada pelos selvícolas, salve 
os casos de afastamento por motivos de enchentes, se
cas, epidemias ou outras calamidades e motivos justi-

. ficáveis, e terá por fim: ( . . . ) 
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b) garantir a ef etividade da posse das terras habitadas 
pelos índios, como condi9ao indispensável e básica de 
ua tranqüilidade e de seu desenvolvimento futuro; 

( . .. ) 
~) impedir, pelos meios legais, que os funcionários do 
Serviyo Q.e Protey~c;> aos f ndios ou quaisquer particula
res, leigos ou religiosos, que se proponham a beneficiar 
o~ índios, se tomem, sob quaisquer pretextos, parceiros 
oq possuidores dos bens ou das terras dos índios, mes
mo que aí tenham escotas ou quaisquer outros estabe
lecimentos; entendendo-se por "terras dos índios": 1) ' 
aquelas em que presentemente vivem e que já prima
riamente habitavam; 2) aquelas em que habitam e sao 
necessárias ao meio de vida compatível com o seu es
tado social: ca9a e pesca, indústria extrativa, Iavoura 
ou criayao; 3) as que já lhes tenham sido ou venham 
a ser reservadas para seu uso, ou reconhecidas como de 
sua p~opriedade a título qualquer. ( ... ) 

Art. 3 .º - O Servi<;o de Prote9ao aos tndios pro
moverá os atos mais convenientes: a) para impedir 
que as terras habitadas pelos selvícolas sejam tratadas 
como se devolutas fossem, demarcando-as, fazendo res
peitar, garantir, reconhecer e legalizar a posse dos ín
dios, já pelos Governos Estaduais ou Municipais, já 
pelos particulares; ( ... ) e) para que igualmente sejam 
respeitadas as posses dos índios já reconhecidas em 
virtude da lei de 18 de setembro de 1850 e outras pos
teriores, ainda mesmo nos casos de extinyao dos aldea
mentos, provando que o fato dos Govemos terem dei
xado de administrar esses aldeamentos ou estab~Ieci
mentos, ou de superintende-Ios, nao justifica que os 
índios, ou seus descendentes, sejam espoliados de suas 
terras; ( ... ) 
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Art. 41 - Nas terras reservadas para os ín íos 
ou por eles habitadas; nas de sua propriedade o nas 
terras a que se refere o art. 129 da Constitu~- da 
República, ninguém poderá construir ou f azer nf ei
torias para gozo ou lucro próprio, sob pena de in orrer 
nas comina'róes da última parte do art. 547 do ódigo 
Civil e mais disposi~óes legais que resguardam s pro-
priedades dos . índios. · 1 · 

Art. 42 - Todos os imóveis construídos em ter
ras dos índios, bens imóveis e semoventes aí existentes 
ou introduzidos serio considerados de propriedade da 
comunidade indígena habitante das terras respectivas. 
(Decreto n.º 736, de 6.4.1936). 

A questao indígena na Constituifao de 1934 

~ na Assembléia Constituinte de 1934 que, pela ·pri
meira vez, a questio da tetra indígena passa a ser matéria 
constitucional. Nao constava dispositivo algum sobre índios 
nem no .Projeto do Govemo, o chamado projeto. do I tama
raty, nem no Substitutivo da Comissio dos ' 26, composto 
de um membro da bancada de cada Estado, do Distrito 
Federal, do Acre, além dos representantes dos empregados, · 
empregadores, funcionários, e das profissóes liberais. A pri
meira emenda apreseiltada tem origem na bancada amazo
nense, e foi apresentada a 21 de dezembro de 1933, pelo 
deputado Álvaro Maia e mais tres deputados, sobo número 
l .19 3. Vinha assim redigida: 

"A Uniio, os Estados, ou os municípios respeita
rio a posse dos indígenas sobre as terras onde estive
rem localizados, tudo nos termos da legisla~io federal 
sobre o assunto". · 
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A justifica~io da emenda "provava que ela se funda
me ava na. s leis referentes aos indígenas, consubstanciadas 
des o Império a República" (Annaes da Assembléia Na
cionlfl Constituinte, 1933-1934, vol. XIV, p. 39-5) e acres
centava: 

"Ternos regioes habitadas por centenas de tribos, 
a que pertencem milhares de indivíduos. Nio é admis
sível que sejam concedidos, retalhados os lotes, as · 
vezes cultivados e expulsos para o interior das selvas. 
Dessas atitudes deshumanas surgem lutas que redun
dam em dificuldade a catequese. A emenda consubs
tancia a legisla~io federal sobre o assunto, colocando-a, 
porém, sob a seguran~a maior de um dispositivo cons
titucional" (Assembléia Nacional Constituinte. Parece
res sobre emendas em primeira discussio, Annaes, vol. 
II, pp. 22-28, sessio de 21.12.1933). 

O fundamento, portanto, do dispositivo constitucional 
era o reconhecimento dos direitos originais dos índios sobre 
suas terras, como "seus primitivos · donos" (Annaes, vol. 
XVII, 1933-1934, p. 227). 

A iniciativa de Alvaro Maia 'fora suscitada por man~
f esta~óes do Instituto Geográfico e Histórico do Amazona:;. 
Manifesta~ao semelhante viria do Instituto Histórico e Geo
gráfico de Sao Paulo, e o projeto teria também o apoio de 
deputados do Rio Grande do Sul. Como ressaltava Alvaro 
Maia, a bancada amazonense nao estava apresentando a 
emenda 

"se prendendo a um ponto regionalista, porque exata
mente no Amazonas existe a maior quantidade de ame
rindios. Ela supóe interpretar o pensamento dos Srs: 
Constituintes do Brasil inteiro ... Penso, assim, que, 

... ·\ 
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vit~riosa essa emenda, teremos prestado a maior as 
homenagens ao Brasil do passado, para podermos ser 
dignos do Brasil do futuro" (Discurso de Alvaro aia, 
119! sessio em 12.4.1934. Annaes, vol. XIV, pp. 
395-403). 

Levi Carneiro, autor do Decreto que organizava o Go
verno Provisório da República Nova, presidente da OAB 
em 1933 e eleito pelos advogados como um dos tres repre
sentantes das profissoes liberais para a Assembléia Consti
tuinte - lembremos que essa Constituinte contava com 40 
deputados classistas -, propos urna nova reda9io a essa 
emenda (n.º 60), introduzindo a proibi9io de aliena9io das 
terras dos índios, para protege-los de abusos. A nova for
mulacrio foi aceita pela bancada amazonense, que a reapre
sentou sob o n.º 644: 

"Será respeitada a posse da terra por indíg~nas 
que nelas se achem permanentemente localizados, sen
do-lhes, no entanto, vedado aliená-l~s". 

Esta emenda, aprovada, tomou-se o artigo 129 da 
Constitui9io de 1934. Estavam consagrados na Constitui9io 
os títulos indígenas sobre suas terras que, conforme mostra
mos, remontavam a Colonia e ao lmpério. 

Pon tes de Miranda assim comenta ·este artigo funda
mental: 

"No art. 129; . . . res'peita-se a 'posse' do silví
cola, posse a que ainda se exige a localiza9io perma
nente. O juiz que conhecer de alguma questi.o de 
terras deve aplicar o art. 129, desde que os pressupos
tos estejam provados pelo silvícol~, ou conste dos 
autos, ainda que alguma das partes .ou terceiro exiba 
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título de domínio. Desde que há a posse e a localiza9io 
permanente, a terra é do nativo, porque ássim o quis 
a Constitui9io, e qualquer aliena9io de terras por par
te de silvícolas ou em que se. achem, permanentemente 
localizados e com posse, os silvícolas, é nula. Aquetas 
mesmas que forem em virtude do art. 129 reconhecidas 
como de posse de tais gentes nao podem ser alienadas. 
Os juízes nao podem expedir mandados contra silvíco
las que tenham posse e nas terras, de que se trata, se 
localizaram com permanencia. 

A proibi9io de aliena9io tem como conseqüen
cias: a) a nulidade absoluta de qualquer acto de dis
posi9io, incluídos os que só se referem a elementos do 
direito de propriedade ou da posse (uso fruto, garantia 
real, loca9io); b) nao há prescri9io contra o silvícola 
ainda que trintenal; e) as senten9as que adjudiquem 
tais terras a outrem sao susceptíveis de rescisio, por 
infringirem texto constitucional" (Pontes de Miranda~ 
Comentários a ConstituifOO da República dos E.U. do 
Brasil. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara, 1937, tomo 11, 
pp. 348-349). 

Outro progresso registrado na .. Constitui9io de 1934 foi 
a aprova9io da competencia exclusiva da Uniio para legis
·tar sobre quest6es indígenas. 

Como vimos anteriormente, o Ato Adicional de ta34 
permitía as Assembléias Provinciais legislarem cumulativa
mente com o Império sobre catequese e civiliza9io dos ín
dios, levando as espolia~s que descrevemos acima. Em 20 
de novembro de 1889 (Decreto n.º 7 do Governo Provisório, 
§ 12) a competencia para legislar sobre questóes indígenas 
passava aos Estados da Federa9io, situa9io q~e duro~ ~ 7 
anos, até que, em 1906, a Leí n.º 1.606, que cr1ava o Min1~
tério da Agricultura, Indústria e Comércio, transferisse deft-
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nitivamente para a Uniio a responsabilidade da questio_ 
indígena. 

· Para tomar essa competencia exclusiva preceito cons
titucional, o deputado Pereira Lima, em nome da ·subco
missio Constitucional, prop0s a E~enda n.º 1.417, que, · 
ligeiramente modificada e aprovada, veio a ser o artigo 5.º, 
item XIX, m, com a seguinte redayio: 

"Compete privativamente a ·Uniio: 
XIX - Legislar sobre ( . . . ) 

m) incorporayio dos silvícolas a comtinhio nacional". 

O assunto era de tamanha importancia que o General 
Rondon escrevia ao deputado Pereira: Lira~ a 18 de maio de 

1 . . 

1834, nos seguintes termos: 

"Antes que seja tarde permitireis que vos mani
f este meus apláusos e calo rosos cumprimentos cívicos 
pela vossa patriótica atitude perante a Assembléia dos 
senhores Representantes, levantando do esquecimento 
a causa que há 11 O anos constituiu objeto de fervorosa 
def esa ante a primeira Constitulnte Brasileira por parte 
do glorioso Patriarca de nossa independencia -política, 
José Bonifácio. 

Considera"r na Carta Magna a declarayio termi- · 
nante de que é da competencia privativa da Uniio o 
legislar sobre a incorporayio do selvícola a. comunhao. 
nacional, já é vencer, presentemente, boa parte do ca
minho a transpor para se colocar a grande causa a 
. salvo dos assaltos de que se encontra ameayada ... " 
(Candido Rondon, em Annaes, vol. XXI, p. 341). 

Apesar da oposiyio de boa parte dos deputados, e em 
particular do líder da maioria, Medeiros Neto, a emenda f oi 
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aprovada grayas a um pedido de verificayio de voto ·feito 
em boa hora pelo deputado Pereira Lira. 

. Nio teve a mesma sorte a Emenda n.º 1.273, de Mo
rais Leme, que, reconhecendo a personalidade-jurídica das 
comunidades inqígenas, teria sido da maior importancia: 
"Sao reconhecidas as comunidades de indígenas e a lei de
clarará os direitos que lhes pertencem". 

O debate que levou a rejei~io desta emenda merece 
ser transcrito pela alta qualidade da justificayio de Morais 
Leme e pela confusio intencional causada pelos seus opo
sitores, novamente encabe~ados pelo líder da maioria, Me
deiros Neto. 

"O Sr. Morais Leme (para encaminhar a vota~io) · 
- Sr. Presidente, apresentei a Emenda n.º. 1_.273, que 
se encontra a página 167 do avulso. · · · 

Diz essa emenda: 
'Sio reconhecidas as comunidades de indígenas e a 

lei declarará os direitos que lhes pertencem'. O parecér 
da ilustre Subcomissio foi, em parte, favorável a emen
da, reconhecendo que a mesma tinha intuitos nobres, 
mas entendendo que ela estava parcialmente atendida 
no dispositivo que diz comp~.tjr a Uniio estabelecer 
escotas p~imárias nos aglomerados indígenas. 

Mas, entende a ilustrada Subcomissio que essa 
emenda, nio deve figurar na Constitui~io, porque a 
matéria da mesma deve ser afeta a legisla~ao, ordi-
nária. · 

· Data venia, nao tem razao o parecer. Hoje se 
considera ser do imbito constitucional tudo quanto se· 
refira ao direito social. Com fundamento nessa premis
sa, vemos que regras de Direito Privado sao encartadas 
na Constituiyio, com o temor de que urna legislatura 
ordinária possa alterá-la ou nao tenha a coragem pre
cisa para estabelece-Ia! 
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Mas o reconhecimento da comunidade de indíge
nas é matéria eminentemente constitucional, pois diz 
de perto com o direito de . propriedade e com o prin
cípio da humanidade. 

Nio se reconhecendo essas comunidades, nós per
mitiremos que os grupos audaciosos vio recalcando, vio 
oprimindo cada vez mais os indígenas, eliminando-os 
pelo desbarato quando a política deve ser a de chamá
los a civiliza~ao. 

Constitui~óes há que consagram providencias em 
favor dos indígenas. Entre elas sobressáe a do Perú, 
que determina serem imprescritíveis os bens das comu
nidades de indígenas, estabelece que o Estado prote
gerá a ra~a indígena e proverá para o seu desenvolvi
mento e cultura em harmonía com as suas necessida
des. Na Argentina igualmente as concessóes de terras 
foram feítas a algu~as tribus. 

Ainda há poucos dias a Assembléia aprovou ·urna 
emenda restringindo o prazo do usocapiio em certos 
casos, providencia essa que foi estigmatizada por um 
ilustre Sr. Deputado que classificou a provi9encia 
como a legaliza~áo do 'grillo'. 

Depois dessa emenda, terá coragem a Assembléia 
de negar o reconhecimento das comunidades de indí
genas, medida que se impóe nao apenas pelo princípio 
da solidariedade, mas igualmente pelo de humanidade? 
(Muito bem.) 

O Sr. Medeiros Neto - Pe~o a palavra, para 
encaminhar a vota~io. 

O Sr. Presidentf! - Tem a palavra, para encami
nhar a vota~io, o Sr. Deputado Medeiros Neto. 

O Sr. Medeiros Neto (para encaminhar a vota~áo) 
- Sr. Presidente, parece-me que esta é urna das emen
das genuinai:nente prejudicadas, porque a matéria já 

l:. 
~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------------ ~ 
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está regulada, aliás no sentido da emenda, na parte da 
discrimina~o dos poderes privativos da Uniio, qqando 
lhe concedemos o de regular o comércio. 

Cumpre notar, entretanto, que neste particular 
nio inovamos, porque já faz parte da Constitui~io de 
1891 essa faculdade, concedida a Uniio. 

Era, . Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer a V. 
Ex., para que decida, no seu alto entendimento, con
siderando prejudicada a emenda, ou, se julgar co~ve .. 
niente, consultando a Casa a respeito. (Muito bem). 

O Sr. Presidente - Em verdade, a situa~io dos 
indígenas já está, de modo cl~ro, ~egulada em disposi
tivo anterior. A vista disso, considero prejudicada a 
emenda. 

O Sr. Morais Leme - P~ a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, 
o Sr'. Morais ·Leme. · · 

O Sr. Morais Leme (pela · ordem) - Sr. Presiden
te, nio tem razio o nobre leader da maioria. O dispo-

• sitivo que existe a respeito declara comp~tir a Uniio 
a f unda~io de escotas primárias nos aglomerados de 
indígenas, ao passo que a emeñda reconhece a comu
nidade de indígenas. 

Sao assuntos inteiramente diversos. Nestas condi
~óes, parece-me que . a emenda nao está prejudicada. 
(Muito bem). 

O Sr. Presidente -:- Em todo caso, vou ouvir a 
Assembléia a respeito. 

Em seguida, é rejeitada a propositura do Sr. Mo
rais Leme". (Annaes, vol. XXII, pp. 120-122.) 
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A Constitui9ao de 1937 

A Carta Outorgada de 1937, a "Polaca" de Francisco 
Campos, ou seja, a Constitl.Íiyio d~ Es~ado Novo, conserva o 

. reconhecimento dos direitos indígenás.'_As terras, modifican
do levemente os termos da de 1934-:" .. 

"Art. 1.54. Será respeitada ~os silvícolas a posse .. 
das terras ein que se achem localizados em caráter 
permanente, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las." 

Sobre esse dispositivo, comenta Antonio Figueira Al
rneida: 

"Os silvícolas sao os primeiros ocupantes das ter
ras em que se acham localizados em c~ráter ¡)ermanente: 
nio se poderia turbar essa posse mansa e pacífica, tra
dicionalmente mantida. Reconhece-se-lhes, pois ,. .esse 
direito, como que em usufruto, desde que eles nao pos
sam alienar suas terras. Essa proibifao, porém, visa so
mente protegé-los, porque impede que eles possam vir 
a ser lesados pelos compradores" (A. F. Almeida, A 
Constitui9ao de 1 O de novembro explicada ao povo. Rio 
de Jan.eiro, 1940, DIP, p. 122, grifos nossos). · 

Em conseqüencia do artigo 154, as Constituiyoes Esta
duais do Pará, Amazonas, Maranhio e Mato Grosso passa
ram a assegurar aos índios, elas também, a posse de suas 
terras. 

A Constitui9ao de 1946 

A Constitui~io de 1946 conservou o~ dois artigos da 
de 1934: 
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"Art. 5.º - Compete a Uniáo: 
XV - Legislar sobre ( ... ) 
r) a incorporayio dos silvícolas a comunhio na

cional. 
.Art. 216. Será respeitada aos silvícolas a posse das 

terr~s onde se acham permanentemente localizados, 
com a condiyio de nao a transferirem." 

O artigo 216 provejo da-ell!enda apresentada por Artur 
Bernardes na Comissio Constitucional. Era fruto de memo
rial do SPI ao Ministério da Agricultura, e endossada, , com 
outras palavras, pelo anteprojeto de;> Instituto de A'dvogados, 
de maryo de 1946. Vinha assim redigida: 

"Ser4 respeitada aos ·selvícolas a posse de terras 
que lhes tenham sido reservadas e também daquelas 
em que se acham localizados, e sejam necessárias a sua 
m~nutenyio, de acordo com as respectivas condi~s 
do estado social, sendo-lhes, porém, vedado, em qual
quer caso, a alienayio d~s mesmas." 

.~ E Artur Bemardes lembrava, em sua justifica9io, que · 
os índios, "donos primitivos das terras, já vao recuando do 
litoral e de todos os pontos· em que a civilizayio penetra" 
(José Ouarte, A Constituifao Brasiteira de 1946. Rio de 
Janeiro, 1947, vol. 111, p. 431). 

Em defesa da emenda, dizia Alvaro Maia, o mesmo 
deputado amazonense que introduzira o dispositivo na Cons
titui9io de 1934: 

" O artigo, que pleiteamos seja incluído na Carta 
Magna, é um resumo da legisla~io sobre· o assunto, 
desde as doayé)es ou sesmarias, desde as posses, desde 
as leis de terras e desde as leis · que vigoram no regi
me republicano. ( ... ) Acontece, entretanto, que, na 

' 
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execu9áo. dessas leis, em anos que se sucederam e 
principalmente depois do regime republicano, coube aos 
Estados a distribui~iri ou a de~arc~io das suas terras 
devolutas. Nessas terras devolutas eram envolvidas 
muitas vezes as terras dos índios. Com~u a gran
de tragédia no regime republicano, entre o civili
zado e o índio, entre aquele que trazia alfabetiza~io 
e ·aquele que necessita,va de todas as leis protecionistas 
. e terras para si e seus herdeiros; e que a distribui~io 
déssas terras devolutas, requeridas naturalmente pelos 
latifundiários, por aqueles que des~javam. e desejam a 
explora9ao natural dos seringais, dos castanhais, dós 
balatais e, enfim, das reservas de madeiras, impossibili
tava os engenheiros que se ocupavam dessas demarca-
9óes de separar urna linha clara entre as terras devo
lutas e as terras dos índios,_ ou porque realmente nio 
tinham elementos de consulta, elementos científicos 
para essas demarca~s ou por má-fé, ambi9io e des
respeito as leis que asseguravam as terras dos selYíco
las" (Diário da Assembléia Constituinte de 1946, 1.º de 
maio de 1946, pp. 1843-1844). 

A reda~io original da emenda, aprovada em primeiro 
tumo, foi alterada em vista da simplifica~io do texto, sendo 
aprovado o artigo em segundo tumo (J. Duarte, A Consti
tuifáo Brasileira de 1946, 1947, vol. 111, p. 432). 

Carlos Maximiliano comenta o artigo nos seguintes 
termos: 

• 

"Govemos estaduais concederam título de domí
nio de terras públicas ocupadas por indígenas; esper
talhóes compraram-nas por irrisórias quantias e expul
saram os ingenuos silvícolas. Providencialmente, por
tanto, o estatuto de 1946 assegurou a permanencia da 
posse, apenas, e assim mesmo coma v~a~io da trans-
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ferencia" (C. Maximiliano, Comentários a Constituifáo 
· Brasileira, Freitas Bastos, vol. 111, p. 301). 

"O artigo", escreve Alcino Pinto Falcio, 

"tem urna finalidade maior: a de .impedir que entre n6s 
ocorra o conflito ·constitucional de que já f oram palco 
os Estados Unidos, por causa das cobi~adas t~rras de 
índios" (A. P. Falcio, ·A Constituifiio Anotada, Rio 1 de · 
'aneiro, vol. .111, p. 227). 

E Pontes de Miranda acrescenta aos comentários que 
já fizera sobre o dispositivo na Constitui9io de 1934: 

"A Constitui9ao fala de 'condi~ao de nao a trans
ferirem'. Entenda-se: sendo, porém, inalienáveis por 
atos 'inter-vivos' tais terras. 'Condi9io' esta, aí, em 
sentido nao técnico. A posse dos silvícolas é transmis
sível hereditariamente _segundo a regta jurídica do _di
reito das coisas, entre os membros da tribo, se de tribo 
ainda se trata. A propriedade coletiva é respeitada, e 
nao se considera transferencia a subs~itui9io automáti
ca dos membros da comunidad.e". (Pontes· de Miranda, 
Comentários a ConstituifáO de 1946, vol. IV, pp. 217-
218.) ... 

• 

O ponto importante nos textos que precedem e que 
deve ser aqui salientado é que se trata do reconhecimento 
da posse imemorial dos índios, de seus títulos anteriores aos 
de quaisquer outros ocupantes, .e náo uma protefiio transi
tória, apenas assegurada aos índios enquanto o exigisse seu 
estado de vuhierabilidade. Ou seja, pela f acilidade com que 
podem ser lesados, os índios _sao protegidos pela tutela. Mas 
seus direitos a terra independem claramente dessa tutela, na 
medida em que sao fundamentados na sua condi9io de seus 
primeiros donos. e o que fica claro no comentário que 
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·Themístocles Cavalcanti, o futuro autor do Estatuto· do Indio 
(Lei n.º 6.001, de 19 de dezembro de 1973), faz -sobre· o 
artigo 216 da Constituic;io. de, 194-6: · i . · · 

- ¡ • 

. "A Constituic;io assegura aqui o uti possidetis das 
terras ocup~das peÍos índios, com a condic;io de que 
nio a transfiram. E o reconhecim~nto da posse . imemo-

, rial dos donos da terra, dos sucessores daqueles que 
primeiro ·a povoaram: .· . O princípióé auto-executável, 
reconhece um direito .cuja medida e extensio dependem 
apenas da prova q1:Jándo contestada judicialmente" (T. 
Cavalcanti A Constituifao Federal comentada, Rio de 
Janeiro, ·1951, grifos nossos)~ e 

.. 4 Convenflio 107 e a' Constituifáo de 1967 
. , - . 

Em 1966, o Brasil promulga com _o Decreto n.º 58.824, 
de 14 de julho .de J966, a~~ aprovac;io pelo Decreto Legis
lativo n.º 20; de 30 de abril de 1965, a "Convenc;io 107 
sobre a Proteyie ~ Integrac;io das Popuh1c;óes Indígenas e . . 

outras Populac;óes Tribais .e Semi-Tribais de Países Inde-
pendentes", <Ja Organizac;io. Internacional do Trabalho, ado
tada em Genebra em ·26 de junho de .1957; e da qual era 
signat~tio. O artigo_ 11 da Convenc;io 107 estipula: "O di
reito de. propriedade, · coletivo ou indiy~dual, será reconhe-: 
cido aos membros das populac;óes interessadas sobre as ter
ras que. ocupam tradicionalmente.". · 

Na Constituic;io de 24 de janeiro' de 1967, apesar des
se instrumento internacional, a propriedade das terras indí
genas é atribuida a Uniio (art. 14). T~ata-se, é verd~d~, . de 

urna medida de protec;io adicional que visa . . . 

"impedir que os Estados disponham dessas terras; ali e- -
nahdo-as a civilizados em detrimento dos indígenas" 
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(Manoel G. Ferreira Filho, Comentários a Constituifáo 
Brasileira, 1972, vol 1, p. 65). 

Declaradas patrimonio da Uniio, as terras indígenas 
ficavam ipso facto. inalienáveis, a nao ser por autorizac;io 
legislativa (vide intervenc;io do Senador Oliveira Brito, 
Constituifáo de 1967, Anais, Cimara dos Deputados, yol. 
IV, p. 6S6). O projeto inicial mantinha apenas a compe
tencia da Uniio para legislar sobre questóes indígenas (art. 
8.º, xvii, o), e nenhum dispositiyo sobre· terras. O entio 
ministro da Agricultura, Severo Gomes, por instancias da 
Profa. Heloísa Alberto Torres, antropóloga que havia suce
dido Rondon na presidencia do Conselho Nacional de Pro
tec;io ao lndio (CNPI), _enviou texto de emenda apresen
tada pelo senador Wilsrin Gonc;alves: 

"Emenda 8_26. Constituem o patrimoni_o da Uniio: 
( ... ) V - As terras que integram o 'Patrimonio Indí
gena', como ti~is conceituadas as que estejám ocupadas 
pelos silvícolas". 

A emenda foi adotada, tirada ,.a referencia a 'Pat:dmO- . . 
nio Indígena', com o texto seguinte: 

"Art. 14. Integram o Patrimonio da Uniio: 
- -as terras ocupadas pelo silvícolas". 

-

• • • 

Da justificac;~o cpnstav_am as seguintes considerac;óes: . 

"1. A exclusao, do Projeto de Constituic;io ora em 
estudo, do art. 216, que assegura aos índios a posse 
das terras que ocupam sem, todavia, poder aliená-~as, 

· disposic;io essa já existente nas Constituic;óes de 1934 
e 1937, vem abalar ainda mais a seguranc;a indígena. 
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2. :Nao foi tampouco incluído, no Projeto de , 
Constitui~o, o artigo elaborado pelo Conselho Nacio-

.. nal de Prot~io aos tndios, no iiltuito de aprimorar o 
.art. 216, que vinha sendo freqüentemente burlado. 

4. O que é certo é que a elimina~io do art. 216 
enseja.rá o recrudescimento imediato e violento do mo
vimento esbulhador contra o PatrimOnio Indígena, le
vado a efeito pelas c~rrentes pioneiras de pen~tra~io, 
ávidas de ganho e inescrupulosas, que campe1am no 
·interior do país. 

s. A repressio desse esbulho será tanto mais difi
cultada e financeiramente onerosa quanto mais distan
tes ou disperso~ os centros administrativos estaduais, 
cuja ac;ao jurídica deverá ser requerida em cada caso 
de esbulho. ( ... ) 

8. A medida. proposta a través dessa emenda terá 
a vantagem de assegurar, pelas autoñdades f ederais 
competentes, a prote~ao . efetiva dessas terras, amplian
do ao mesmo tempo a área efetiva de atua~io do Go
vemo Federal nas diferentes unidades federadas. ( ... ) 

. 9. Se a Constituic;io considera como de proprie
dade da Uniio as riquezas ~o subsolo e as regióes par
ticulares dotadas pela natureza, para efeito da prote~io 
de sua flora e fauna, com muito maior · razao terá de 
ceder a sua prote~ao as áreas ocupadas peloa índios, 
que tem nelas a sua condí~ao única de sobreviv~ncia" 
(Anais da ConstituifaO de. 1967. Senado, Brasíha-DF, 
tomo 11, vol. 6, pp. 8~6-877) . . 

o artigo 14 da Constitui~io de 1967 teve, portanto, 
origem no Ministério da Agricultura. Alé~ di~so, funcio~á
rios do SPI pro~uraram o senador Aurého V1anna, ped1n
do-lhe que apresentasse emenda como seguinte texto: 
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"Emenda 436. J! assegurada aos silvícolas a posse 
permanente das terras que habitam, e reconhecido o 
seti direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais 
e de todas as utilidades nelas existentes, sendo consi
derados nulos de pleno direito ~s a tos que : impliquem 
aliena~ao, onus Oli gravames de qualquer n~tureza, inci
dindo sobre assas mesmas terras destinadas a· subsisten
cia de seus legítimos possuidores." 

Várias manobras foram tentadas, em particular pelo 
senador Oliveira Brito, para impedir a aprova~io da emen
da Aurélio Vianna: pretextou-se que era redundante, já que 
havia sido aprovada a emenda que transferia ao Patrimonio 
da Uniao as terras indígenas. Ora, era evidente, como defen
deu o senad~r Eurico Rezende, que a emenda Aurélio Vian
na tratava da posse e nao da propriedade (já enlao passada 
a Uniao). E Aurélio Vianna, encaminhando a vota~ao, sa
lientou que a emenda tratava de assegurar aos íridios, além 
da posse, o direito exclusivo aos recursos naturais e as utili
dades nelas existentes . 

A emenda conseguiu ser aprovada, mas amputada de 
sua segunda parte. Veio a ser o artigo 186, com a seguinte 
reda~ao: 

"J! assegurada aos silvícolas a posse permanente 
das terras que habitam, e reconhecido o seu direito ao 
usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as 
utilidades neles existentes" (ConstituifiiO Brasileira de 
1967. Anais. Camara dos Deputados, Brasília-DF, 
vol. IV, pp. 678-687; Anais. Senado Federal, tomo 11, 
vol. VI, pp. 477-478, 876-977). 
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A Emenda Constitucional de 1969 

Urna formula~ao semelhante a da emenda original 
Aurélio Vianna aparece afinal na Emenda Constitucional 
de 1969 (art. 198). A propriedade das terras continua sen
do da Uniao (art. 4.º), a queril cabe legislar sobre a questao 
indígena (art. 8.0

, viii, o): . 

"Art. 4.º - Incluem-se entre os bens da Uniao: 
iv - as terras ocupadas pelos silvícolas. 
Art. 8.º - Compete a Uriiao: 
XVIII - Legislar sobre: 
o) -nacionalidade, cidadania e naturaliza~ao; in

corpora~io dos silvícolas a comunhio nacional. 
Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas sao 

inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a 
eles cabendo a sua posse permanente e ficando reco
nhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das rique
zas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 

§ 1.º Ficam declaradas a nulidade e a extin~io dos 
efeitos jurídicos de qualquer _natureza que tenham por 
objetivo o domínio, a posse ou a ocupa9ao de terras 
habitadas pelos silvícolas. 

§ 2.º A nulidade e extin~ao de que trata o Pará
grafro anterior nao di<;> aos ocupantes direito a qual
quer a~ao ou indeniza~ao contra a Uniao e a Funda~ao 
Nacional do 1ndio". 

O artigo 198 é ·poderoso: mas contraria interesses 
igualmente poderosos. Nao faltou quem o criticasse, (vide o 
capítulo" A Sit~a~ao legal-40 íri6io boje") e o tentasse detur
par. Assim o Decreto do EltJcutivo n.Q 88.985/83, que per
mite a minera9ao -em terras i~dígenas, assinado pelo Presi
dente Figueiredo, nos últimos _dias de seu govemo, é de 
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nefastas conseqüencias. Pon tes de Miranda afirma no en tan-. ' 
to, claramente: 

'!Ó usufruto (do silvícola) é pleno, compreenden
do o uso e a f rui~ao , quer se trate de minerais de· ' . 
vegetais ou de animais" (Pontes de Miranda, Comentá-
rios a· Constitui9ao de 1967, 1972, tomo VI-, p. 457. 
Sao Paulo, grifo nosso). 

Outros argüiram que títulos anteriores a Constitui9io 
de 1934, incidentes sobre terras de posse de índios, manter-: 
se-iam . válidos. ];: novamente Pon tes · de Miranda queni 
afirma: 

"Sao nenhuns . quaisquer títulos, mesmo registra- . 
dos, contra a posse dos silvícolas, ainda que anteriores" 
a Constitui_9ao de 1934, se a data da promulga~o havia : 
tal posse" (ibidem, p. 457; vide também Pontes de 
Miranda, Comentários a Constitui9ao de 1946, vol IV,. 
pp. 217-218). 

Outros quiseram restringir o entendimento do termo 
"silvícola ", que no Estatuto do {~dio é in~quivocamente 
definido como sinonitno de "índio", tentando assim desca
racterizar os sujeitos dos .direitos assegurados na Consti-
tui9ao. .. 

Outros ainda quiseram entender as terras habitadas pe
los indígenas em um sentido restrito, e nao no sentido antro
pológico de habitat (vide Anthony Seeger e Eduardo Vivei
ros de Castró, "Terras e te~itórios indígenas no Brasil", 
Encontros com a Civiliza9ao Brasileira n.º 12, 1979), ou 
seja, o território necessário a reprodu9ao física e cultural da 
comunidade indígena, sentido q11s "' aquele adotado pelo 
ministro Vítor Nunes Leal: 
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"Nio está em jogo, propriamente, o co11ceito de 
posse, nem de domínio, no sentido civilista dos vocá
bulos: trata-se do habitat de um povo" (Voto do Minis
tro V. Nunes Leal, Recurso Extraordinário n.º 44.585, 
Mato Grosso, STF, 1961). 

Em outro voto sobre o assunto, diz Vítor Nunes Leal: 
. 

"Nio está envolvido, no caso, urna simples ques-
tio de direito patrimonial, mas também um problema 
de ordem cultural, no sentido antropológico, porque 
essas terras sao o habitat dos remanescentes das popu
la~óes indígenas do país. A permanencia dessas terras 
em sua posse é condi~ao de vida e de sobrevivencia 
desses grupos, já tao dizimados pelo tratamento rece
bido dos. civilizados e pelo abandono em que ficaram. 

A Constitui~ao atual f oi além da anterior, que só 
protegía a posse, porque ela também protege o usufruto 
exclusivo, pelos índios, dos recursos naturais e de· todas 
as utilidades existentes nas terras. Pela Constitui~io, 
mesmo a aliena~io de certos frutos dessas áreas pode 
ficar dependendo de condi~s que nio sejam normal
mente exigidas para a aliena~io dos bens públicos em 
geral. No caso, trata-se da venda de pinheiros. Nio pos
so saber em que medida a permanencia dos pinheirais, 
como árvores . vivas, deva ser considerada como ele
mento ·essencial ao habitaf dos silvícolas. · 

A ressalva do meu voto é no sentido de nao fica
rem esses bens públicos - as terras ocupadas pelos 
índios -, bem como os seus frutos, sujeitos a mesma 
disciplina jurídica dos demais bens públicos" ("Voto", 
Mandado de Seguran~a n.º 16.433-DF, Supremo Tribu
nal Federal, Revista Trimestral de Jurisprudencia, 49·, 
pp. 295-296, 1967). 
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Manifesta-se do mesmo modo Themístocles Cavalcan,ti, 
11a sua Justifica~áo do Projeto do Estatuto do fndio (p. 7): 

"Para que se possa dar ao texto Constitucional o 
seu sentido próprio e urna aplica~io prática, é indis
pensável ajustar ao co~ceito de habita~ao e ao sistema 
de vida dos silvícolas e a sua natureza mais ou menos 
nómade . 

Assim a sua posse estaría vinculad~ nio a idéia de 
habita~io como a entendemos, mas de acordo com os 
costumes indígenas e as necessidades de sua subsisten
cia, levando em considera~io a importancia da ca~a e 
da pesca na vida do indígena . 

Evitei, port~nto, o conceito que considera a posse 
o exercício de algum dos direitos inerentes a proprie
dade, que leva~a á um terreno polemico pois o domí
nio é da Uniio, preferindo subordinar a posse aos cos
tumes e hábitos dos próprios índios e a sua vinc:ula~io 
a terra". 

Se se evocaram aqui essas tentativa.s de distor~io do 
texto constitucional e se descreveram as manobras usadas 
nas Assembléias Constituintes. e p~_rque elas apontam para a 
necessidade de se inscreverem na eonstitui~io de 1987 arti
gos que mantenham o respeito as terras indígenas, mas redi
gidos sem nenhuma ambigüidade, nem ressalvas. que abram 
a possibilidade de exce~óes. Neste capítulo, é melhor se 
pecar por excesso. 



• 
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Caráter da tutela dos 
índios: origens 
e metamorfoses 

.. .. . 
Nádia Farage 

Manuela Carnelro da Cunha 

O trabalho missionário desenvolvido por várias ordens 
religiosas entre os povos indígenas na América portuguesa 
pode ser interpretado como urna primeira forma de tutela 
sobre os índios aldeado.s: o missionamento desde o século 
XVI esteve estreitamente vincul840 ao projeto colonial do 
Estado portugues através do assim chamado Padroado Real, 
acordo estabelecido entre a Coroa portuguesa e a Igreja 
Católica, pelo qual as ordens religiosas estariam subordina .. 
das ao Estado em troca do financiamento de seu trabalho 
nas colonias portu~esas. A tarefa catequética tinha assim 
por objetivo básico a.dequar ·a popular indígena as necessi-. . . . 
dades político-econornjcas . d~ empresa colonizadora portu-
guesa. . 

As missoes, ao longo dos sé~ulos XVI e XVII, com 
efeito, prepararam a mao-de-obra formalmente livre e con
trolaram sua distribui~ao entre os colonos. Tal processo nao 
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se deu sem conflitos, pois os cofonos, a fim de ·desembará-
9ar seu ac~sso a mio-de-obra, opunham-se aó projeto mis
sionário, demandando a escravidao pura e simples dos ín
dios. Porém, o Estado tinha também grand~ interesse de 
cunho estratégico na submissio política dos povos indíge
nas: sua vassalagem importava ao Estado como condiyio 
prévia de urna mio-de-obra domesticada e políticamente efi
caz na constituiyao de urna sociedade colonial que garantis
se a Portugal a posse dos territórios conquistados. Assim 
sendo, a tendencia do Estado foi a de reforyar o papel das 
ordens religiosas na administrayio da mio-de-obra indígena 
livre e, após muitas oscilayóes, tal papel foi consolidado pelo 
Regimento das Missóes em 1686, que regulou o aldeamento 
de índios sob o governo temporal dos missionários. Este 
sistema só terminou com a secularizayio das missoes em 
meados do século XVI 11. 

É, no entanto, na transiyio da escravidio indígena para 
o trabalho assalariado, no bojo das reformas pombalinas 
imp.lementadas a partir da década de 50 do século XVIII, 
que podemos localizar, com maior precisio, a genese do 
conceito de tutela orfanológica. 

A leí de 6.6.1755 (em Collecfao dos Breves Pon
tificios e Leys Regias . .. , Lisboa, 17 59), retomando a 
leí de 1.4 .1680, restaurou a liberdade dos índios, em seus 
"bens, pessoas e comércio". Retomando ainda o alvará de 
10.11.1647, determinava que: 

"( ... ) os Gentíos sao livres, e que nao baja adminis
tradores, nem administrayio, havendo por nullas, e de 
nenhum effeito todas as que estiverem dadas ( ... ) e 
que os Indios possio livremente servir, trabalnar com 

· quem bem lhes estiver e melhor pagar seu trabalho ( ... ) 
( ... ) que os sobreditos Indios como livres, e izentos de 
toda a escravidio podem dispor das suas pessoas, e bens 
como melhor lhes parecer (. ! • ) " 

1 
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Específicamente quanto aos índios já aldeados, decla
rava que: 

"( ... ) ficario incorporados os referidos Indios sem dis
tinyio, ou excepyio alguma, para gozarem de toc;las as 
honras, privilégios, e liberdades de que meus vassallos 
gozio atualmente ( ... )" . 

A lei de 7.6.1755 (em CollecfaO dos Breves Pon
tificios e · Leys Regias . .. , Lisboa, 1759), por sua vez, 
retomando a lei de 12.9.1663, retirou dos missionários a · 
administrayio temporal dos aldeamentos -índigenas e, note
se, delegou o govemo de tais aldeamentos aos assim chama
dos "principais", designayio costumeiramente .atribuída pe
los portugueses aos chefes indígenas tradicionais. 

"( ... ) Sou servido ( ... ) derrogar ~ cassar o .capitulo 
primeiro do Regimento dado pelo referido Estado em 
vinte hum de decembro de mil seiscentos oitenta seis, 
e todos os mais capítulos, Leys, Resoluyoens e ordens 
quaesquer que elles sejio,que ( ... ) permitirio aos Mis
sionários ingerirem-se no Governo Temporal de que sao 
incapazes ( ... ) 
( ... ) . Rey por bem declarar que assim que os ditos 
Religiosos da Companhia, como a de outra qualquer 
Religiio, nao tenhio jurisdiyiO alguma temporal so
bre o govemo dos Indios; e que a espiritual a tenhio 
também ( ... ) 
( ... ) e . que nenhuma Religiio possa ter Aldeas pro
prias de Indios forros de administrayio; os quae~ n? 
temporal poderao · ser governad()s pelos seus Princi
paes, que houvesse em cada Aldea. E quando baja 
queixa delles causadas dos mesmos Indios os pode
rio fazer aos meus Govemadores ( ... ) como o fazem 
os mais vassallos delle (. .. )" (grif~ nosso). 
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Ve-se, portanto, que nesse momento o Estado portu
gues nao só devolvía aos índios sua liberdade, mas também, 
é essencial reter, reconhecia sua autonomía política. 

A aplica9áo de tais leis foi um tanto mais proble
mática. A margem da legisla9áo travou-se entáo urna dis
cussao entre a Coroa e o Governo colonial, cujo tema fun
damental era o controle da popula9ao indígena após a pu-:
blica9ao das "leis das liberdades". 

O próprio Marques de Pombal aborda esta questao, 
em urna .de suas longas epístolas ao Governador do Gráo
Pará (Sebastiao José de Carvalho e Melo a Francisco Xa
vier de Mendon9a F urtado, 4 .1.175 5, em Marcos Carneiro 
de Mendon9a (org.), Amazonia na, Era Pombalina, Rio de 
Janeiro, 1963, vol. 11, pp. 792-795), primeiro local de 
implanta9ao das reformas pombalinas que posteriormente 
se estenderam para o Estado do Brasil. O Marques come9a 
por refutar a possibilidade de deser9áo dos índios quando 
estes se tornassem livres. Parecia-lhes que se aos índios 
fossem oferecidas, ao mesmo tempo que sua liberdade-, "fa
zendas para se sustentarem" e "o comércio dos frutos dela 
para enriquecerem", nao evitariam o novo sistema. Como 
medida preventiva, porém - e a conjun9áo aquí, eremos, 
teve o poder de alterar o destino da popula9ao indígena -
recomendava que, após a publica9ao das "leis das liber
dades", fosse baixada urna proibi9ao, extensiva a portugue
ses e índios, no sentido de que temporariamente ninguém 
pudesse sair dos "limites do território de sua residencia" 
sem licen9a prévia do govemador. Como era voz corren te 
que os índios eram "muito propensos a pregui9a e a viver 
na ina9áo", deveriam ser incitados ao trabalho pelos páro
cos e funcionários coloniais, a quem caberia estimular os 
"aplicados" e ridicularizar os "vadios". E, por fim, os 
"ociosos incorrigíveis" deveriam ser enviados as casas de· 
correyáo ou obrigados ao trabalho nas obras públicas. 
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Entenda-se que, nas próprias palavras de Pombal, a "ocio
sidade" era uro vício nao só "moral", mas também "polí
ticos" e, en1 decorrencia, a recusa ao trabalho por parte 
dos índios significaría, em um limite, urna recusa mesmo 
a condiyao de vassalos. 

Do ponto de vista do Governo colonial, a liberdade 
dos índios e a delega9áo lato sensu do govemo temporal 
cÍas aldeias aos chefes indígenas eram inexeqüíveis naquele 
momento'. Tinha-se por certo que, após a publica9ao das 
leis os índios abandonariam as povoa9oes coloniais e re
tor~ariam a seus territórios de origem, levando assim ao 
f racasso o projeto de sua inser9ao na sociedade colonial. 
Entre a "absoluta liberdadeh e o "estado de vileza e escra
vidao" em que se achavam os índios, fazia-se necessári9 
um período de transiyáo_, "uns poucos anos para irem ten
do algum conhecimento de seus interesses". Assim, a pro
posta básica do Govemo do Grao-Pará era que os índios, 
doravante assalariados, fossem obrigados a permanecer jun
to a seus antigos senhores, ou onde quer que estivessem 
trabalhando, por um período de seis anos, "porque eles . ,, ,, 
(os índios) nao admitem por ora me10 termo, e e necessa-
rio que os obriguem para se conservarem em ordem" (Fran
cisco Xavier de -Mendonya Fur.tado e Sebastiáo José de 
Carvalho e Melo, 25.11.1755, ein Marcos Carneiro Men
don9a (org.), Amazonia na Era Pombalina, Rio de Janeiro, 
1963, vol. 11, pp. 821-826). Esta foi a proposta que vi
gorou. 

A principal providencia tomada pelo Govemo colo
nial para impedir urna evasao dos índios libertos, citadinos 
ou a servi90 dos moradores no interior da capitanía foi 
colocá-los sob o Regimento dos órfáos. Como entáo justi
ficou o Govemador do Grao-Pará: "A estas gentes que 
nao tem conhecimento do bem que se segue do trabalho, 
se devem reputar dementes, e por isso, os pus na adminis-
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tra~io do J uiz de órfios" (Francisco Xavier Mendon~a 
Furtado ao Govemador do Maranhio, 25.5.1757, em Mar
cos Cameiro Mendon~a (org.), Amazonia na Era Pomba
lina, Rio de Janeiro, 1963, vol. III, pp. 1131-1132). A 
medida abrangia os "rústicos", os "ignorantes" e os "va
dios que de nenhuma sorte quiserem trabalhar", . mas nao 
se estendia aos índios artesáos, que já estivessem de .algu
ma forma ganhando a vida por si mesmos (Francisco Xa
vier Mendon~a Furtado ao Governadot do Maranháo, 25.5. 
1757, em Marcos Cameiro Mendon~a (org.), op. cit., vol. 
III, pp. · 1070-1071). O estatuto de órfio decorria assim · 
de urna recusa contingente ao trabalho, "demencia" da 
perspectiva de um século que conectou firmemente os con
ceitos de cidadania e participa~io na produ~io. E, frise
mos, claramente se restringía aos índios já residentes nas 
povoa~s coloniais. A medida de maior impacto, no tocan
te aos grupos recé~-aldeados, foi a institui~io do cargo 
de diretores para a administra~áo temporal dos aldeamen
tos, cuja taref a básica era igualmente trazer os índios a -
condi~io de vassalos, inculcando-lhes o "amor do trabalho" 
e "aquella honesta, e louvável ambi~io, que desterrando 
das Repúblicas o pernicioso vicio da ociosidade, as consti
tue populosas, respeitadas e opulentas" (Diret6rio que se 
deve observar nas povoafoes dos índios do Pará . .. , 1758, 
parágrafo 17). · 

Muito embora urna solu~io temporária para normalizar 
um período de transi~io, a "orfandade" teve profunda re
percussio na éondi~io jurídica posteriormente atribuida a 
popula~io indígena. A Carta Régia de 12.5.1798 (em Revis-: 
ta do Instituto Hist6rico-Geográfico da Bahía, XX, pp. 433 
e segs.), que veio a abolir o sistema implantado pelo Dire
tório, ainda atribuiu o estatuto de órfáos aos índios que 
vivessem fora de seus grupos de origem: 
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"Sendo a civiliza~io dos Indios habitantes dos 
vastos districtos d'essa capitanía, um objecto mui digno 
de minha maternal atten~io, pelo bem real . que elles, 
nio menos que· o Estado, achario em entrarem na so
ciedade e fazerem parte d'ella, para participarem igual
mente com os outros meus vassallos dos effeitos do 
meu constante e nunca interrompido desveno ( ... ) E 
afim nio só de convidar aquelles Indios que ainda estio 
embrenhados no interior da capitanía, a vir viver entre 
os homens, mas de conservar constantes e permanente~ 
aqueles ·que já hoje f azem parte da socieda~e servindo 
ao Estado, e conhecendo urna Religiio em que vivem 
felizes ( ... ) e qtiereqdo igualmente que a condi~io 
d'estes Indios ( ... ) .seja em tudo a de homens em 
sociedade: 

§ 1 - Hey por bem abolir e extinguir de todo o 
diretoria dos Indios ( ... )para que os mesmos Indios fi
quem sem differen~a dos outros meus vassallos se~do 
dirigidos e governados· pelas mesmas leis que ~gem to
dos aquelles dos diff eren tes Estados que compoem a 
Monarchia, restituindo os Indios aos direitos que lhes 
pertencem, igualmente aos meus outros vassalos livres. 

§ 31 - E como entre ~s Iridios nao poderá ces
sár repentinamente mas sim gradual e successivamente, 
a inclina~io natural de alguns d'elles ao 6cio e ina~io, 
ordeno-vos que todos os seis mezes ( ... ) fa~ais exami
·nar e indagar quaes d'entre elles nio tém estabeleci
mento próprio, quaes os que repugnam occupar-se em 
servir e trabalhar; a estes fareis vós entrar no corpo 
effetivo do meu. real serví~, ou os destineis a ser ape
nados a outros a quem deverem apenar-se ( ... ) 

§ 33- Regulada assim a condi~io dos Indios que 
já vivem aldeados ( ... ) pelo que toca aos que ainda 
vivem embrenhados nas mattas, e repugna procurar so-

• 
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ciedade dos ·outros seus semelhantes, pelos 'justos moti
vos que me patenteais, ordeno-vos alterar o sistema até 
agora seguido e substituir-lhe outro, q·ue tenha por prin
cípio nio .. º.conquista-los e sujeita-los, mas prepara-los 
para adm1t1rem comunica~io e trato com os outros 
homens. 

§ 41 - Todos aqu~lles moradores que ajustarem 
e t~ouxerem para os .servir Indios d'aquellas ,Na~oes que 
est1verem em paz como estio agora os Murás, Mondu
rucús e Carajaz: ordenovos lhes permitais estes ajustes, 
obrigando-os porém a manife.star logo ao Governador 
aquelles que d'este modo trouxerem,- afim que mandeis 
i~ediatamente proceder a termo, pelo qual . sejam 

. obr1gados (. .. ) a educar e instruir os mesmos Indios 
· d~ sorte ( ... ) que sejam elles baptizados; e pelo mesmo 

termo ficaráo elles obrigados a pagar-lhes o estipendio 
convencionado. Para o que hei por bem conceder a 
estes Indios o privilégio de Orphaos." (grifo nosso). 

Note-se, portanto, que a tutela surgiu como urna solu- ·. 
~io para se garantir a mio-de-obra indígena em um mo
mento de transic;ao entre a escravidao e o trabalho assala
rjado. Teoricamente, como reza a Carta Régia de 1798 acima 
citada, a tutela era um privilégio destinado a proteger pes
soas passíveis de serem lesadas em seus ·contratos de traba
lho. Na verdade, o Juiz de órfaos foi usado em todo o século 
XIX para tutelar toda a mio-de-obra potencialmente rebel
de: ficavam sob sua jurisdi~ao nao apenas os índios, mas os 
escrávos alforriados e os africanos livres (escravos contra
bandeados apreendidos e formalmente declarados livres). 
Juridicamente, sua atribui~ao era zelar pelos bens dos seus 
tutelados e velar sobre os contratos de trabalho e sua remu
nera~ao, evitando que os empregadores disfar~adamente _ 
escravizassem trabalhadores livres. ·Eram notórios, 'no entan-
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to, no 'século XIX, os abusos praticados pelos Juízes · de
órfios·, cujo cargo era considerado um dos mais rendosos 
do lmpério. 

Observa-se que tanto na lei de 1755 quanto na que a 
revoga em 1798, a_ tutela só se aplicava a índios que esti
vessem f ora de seus· grupos de origem, servindo para regular 
seus contratos com os brancos. Nao havia portanto a idéia 
de urna tutela para grupos indígenas em geral, nem tam
pouco estava a tutela associada, como se tomaria mais tarde 

' ' a idéia de urna suposta "infantilidade" dos índios. Trata-
va-se de urna dificuldade contingente de incorpora~io a 
popula~io de trabalhadores livres, e nao de urna debili
dade imanente a condi~io de índio. , . 

No Império, a lei de 27.10.1831 (Colefao das Leis 
· do Império do Brasil), reiterando as disposic;óes do fim do 

século XVIl'I, ·coloca _sob a tutela do Juiz de· órfios "o.s 
índios até entio em servidio" ao . mesmo tempo que os · 
libera. Refere-se aos índios escravizados nas guerras justas 
contra eles declaradas por D. Joio VI em 1808: 

"Art 1. º - . Fica revogada a_ Carta Régia de 5 .11. 
1808, na parte em que mandou declarar a guerra aos 
Indios Bugres da Província :de Sao Paulo, e determi
nou . que os J>risioneiros f ossem obrigados a servir por 
15 anos aos milicianos ou moradores, que os apreen
dessem. 

Art. 2 .. º -- Ficam também revogadas as Cartas 
Régias -de 13 .5 e 2.12 .1808, na parte em que autori
zam, ~a Província de. Minas Gerais, a mesma guerra 
e _ servjdao dos índios prisioneiros. 

· Art. 3~º - . Os índios todos, até aqui em servi
dao, serio dela desonerados. 

Art. 4.º - Serio considerados como órfios, e 
entregues aos respectivos juízes para· lhes aplicarem 
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as providencias da Ordena~io, Livro 1, Titullo oiten
ta e oito. 

Art. 6.º - Os Juízes de Paz, nos seus distritos, 
vigiario. e acorrerio aos abusos contra a liberdade 
dos índios." 

A lei de 1831 nio parece portanto estender ainda aos 
índios em geral a tutela orfanológica. Os abusos contra 
sua liberdade ficariam sob a vigilancia dos Juízes de Paz; 
os Juízes de órfios, como de cóstu~e, regulariam ques
tóes afetas a esfera do trabalho. 

Desde a Colonia, eram os Ouvidores da Comarca os 
juízes conservadores dos bens dos índios: tratava-se,· em 
primeiro lugar, de suas terras. Esta era urna tutela toda 
especial, exercida pelo Poder Público, independente da
quela que disciplinava o trabalho. No fundo, como nos 
Estados Unidos da América, era urna tutela sobre as .·terras 
dos índios, com o in tui to de que eles nio f ossem d~spos
suídos. 

Urna das origens da confusio mais tarde prevalecente 
é a junyio, em 1833, entendida como transitória, mas que 
durará um século, das duas tutelas - aquela individual, 
que se aplicava aos contratos de trabalho, e a coletiva, que 
protegia as terras dos índios - no mesmo incumbente, o 
Juiz de órfios. Com efeito, ao extin~ir-se o cargo de t>uvi
dor, em 1832, suas atribui~s enquanto administrador dos 
bens indígenas passam, em 1833, transitoriamente, para o 
Juiz de órfios: "transitoriedade" que só se extingue com 
o Decreto n.º 5.484, de 27 de julho de 1928. 

"( ... ) Tomando ~m considera~io que, coro a· extinyio 
dos lugares dos Ouvidores das comarcas pela Lei de 
29 de Novembro de 1832, nenhuma providéncia se deu 
acerca da administrayio dos bens pertencentes aos 
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Indios, de que eram Juízes privativos e Administra
dores os sobreditos Ouvidores: Ha por bem encarre
gar da adniinistrayio delles, aos Juizes de Orphios dos 
municipios respectivos, em quanto pela Assembléa 
Geral se nip derem outras providencias a tal respei
to ( ... )" (Qecreto de 3.6.1833, em Colefao das Leis 
do I mpério do Brasil). 

O Regulamento n.º 143, de 15.3.1842 o confirma: 

(cap. IV, art. 5.º - aos juízes de órfios compete:) 

§ 12 - "A administra~io dos bens pertencentes 
aos Indios, nos termos do Decreto de tres de J unho 
de mil oitocentos trinta e tres ( ... )". 

Com o Regulamento das Missóes, promulgado em 
·1845 (Decreto n.º 426, de. 24.7 .1845), a administrayio das 
aldeias ficou nqvamente a cargo dos diretores de índios, 
que serviam também como seus procuradores. Foram in
cumbidos, após a Lei das Terras de 1850, do registro das 
terras dos aldeamentos, que muitos nao realizaram, o que 
mais tarde deu margem a indevidas apropriayóes. 

A junyio de urna tutela iñdividual e de urna tutel~ 
de direito público sobre as terras indígenas, a que nos 
referimos acima, teve efeitos nefastos na época da discussio 
do Código Civil, no início do século XX. Era essa época 
de um evolucionismo ingenuo e abrangente, que quería ver 
nas sociedades sem estado o estado "infantil" das socieda
des complexas. Essa visio, note-se, sucedia outra, que pre
valeceu do fim do século XVIII até meados do século 
XIX: era urna teoría baseada em Buffon de De Pauw e 
divulgada no Brásil por von Martius ~ 1982 ( 1832)), O 
Estado de Direito entre os Autóctones do Brasil, Sio Paulo, 
EDUSP /Ítatiaia) _que pensava, ao contrário do que se iria 
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acreditar décadas mais tarde que as sociedad indígenas 
do Novo Mundo seriam formas prematuram"1te decrépi
tas da humanidade: seriam sua velhice, ení vez de sua 
.infancia. ¡ 

Seja como for, nos primeiros anos século XX as 
sociedades indígenas apareciam como fomlas infantis (e aos 
índios individualmente costumava-se estender urna suposta 
puerilidade) que deveriam ser tutelarmente conduzidas a 
civiliza9ao pela nossa sociedade. A tutela que era, acima 
de tudo, um instrumento de defesa das terras indígenas pelo 
Estado, passou a ser discutida em termos boje totalmente 
inadequados, que supunham a infantilidade dos índios e de 
suas sociedades. Privilegiou-se, nao tanto nas discu.ssóes 
quanto nas interpreta9óes que seriam posteriormente dadas 
ao artigo 6.º do Código Civil, o aspecto da prote9ao dada 
aos índios em razao de seu suposto infantilismo, em detri
mento da tutela pública sobre os bens dos índios e, singular
mente, sobre suas terras. 

Sabe-se que os índios nao estavam incluídos dentre as 
categorias arroladas como relativamente capazes no proje
to original do Código Civil, .de autoria de Clóvis Bevi
lacqua, desde que o jurista nao os considerava p~rte' da
quela sociedade civil que deveria se reger pelo Código, já 
que tinham organizayao social própria. Clóvis Bevilacqua, 
que havia escrito um estudo sobre direito nas sociedades 
indígenas ("Instituiyóes e costumes jurídicos dos indígenas 
brazileiros ao tempo da conquista", em Criminologia e 
Direito, '3ahia, 1896, vol. V, pp. 221-245), entendia que 
as obriga9óes do Estado para com os índios e suas terras 
competiam a urna legislayao especial, e aplaudiu, ero 1910, 
a criayao do Serviyo de Proteyao aos f ndios e o seu regu
lamento (Clóvis Bevilacqua, Comentários ao Código Civil, 
1920, p. 186). 
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No p ·jeto original do Código Civil, constavam como 
rela.tivamen\e capazes apenas os indivíduos entre catorze 
e v1nte e Un\ anos, e as mulheres casadas. Durante as dis
cussóes do Código na Camara dos Deputados ,tampouco 

· . foi aventada a \nclusio ·dos índios no artigo que dispunha 
sobre a capacidf1de relativa. As emendas propostas nessa 
instancia incluíam os pródigos, os fracos de espírito, os 
alcoólatras, os falidos (enquanto durasse a situa~io fali
mentar), os religiosos profe¡.sos e os cegos (Comissio Espe
cial da Camara dos Deputados, 9.ª Reuniio, em A. Fer
reira Coelho, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil 
comparado, commentado e analysado, vol. IV, p. 323). O 
debate na Comissio Especial da Camara dos Deputados 
resultou em urna _proposta que acrescentava apenas os pró
digos a lista . dos relativamente incapazes (Comissio Espe
cial da Camara dos Deputados, 9.ª reuniao, op. cit., p. 
325). . 

~ quando a discussao do Código chega ao Senado que 
os índios sao· incluídos como categoria sujeita a capacidade 
relativa. Tratou-se inicialinente de emenda apresentada por 
José de Mello Carvalho Muniz Freire, representante do 
Espírito Santo. Em seus termos, a emenda de Moniz Freire 
estabelecia como sujeitos ao regime tutelar aqueles índios 
que, deixando seus grupos de origem, se incorporassem a 
sociedade envolvente: 

"Art. 6.º - Acrescente-se: 

Os Indios que habitam o interior do paiz ero 
tribus selvagens, os quaes, a medida de sua adaptafao, 
f icarao su jeitos ao re gimen tutellar estabelecido ero 
leis e regulamentos especiaes, tendentes a promover a 
sua incorpora9io a vida nacional". (Diário do Con
gresso Nacional, 5.12.1912, ano XXIII, n.º 131). (grifo 
nosso) 
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O parecer da Comissao Especial foi f avoráV,el a emen
da, sob o argumento de que a leí- de 1831 e o decreto de 
1833 teriam já estabelecido que os índios seriatn "em todas 
as rela~óes de_ direito, equiparados aos orfaos'' (Parecer n.º 
432 - 1912, Diário do Congresso Nacidnal, 5.12.1912, 
ano XXIII, n.º 131 ). Urna interpreta~ao eqbivocada, decer
to, se se considerar a aplica~ao restrita de tais leis: a lei de 
1831, aplicando-se apenas aos índios escravizados nas guer
ras de 1808, e o decreto de 1833, por sua vez referente aos 
bens pertencentes a índios já aldeados. 

Surpreendentemente, o substitutivo votado pelo Senado 
inverte o princípio, nao só da proposta de Moniz Freire, 
aprovada pela Comissao Especial, como também da legis
la~ao anterior em que visivelmente se apoiara a emenda. 
A emenda Moniz Freire, ao que tudo indica, teria sido ela
borada por Souza Pitanga, que havia oferecido a Comissao 
40 Código Civil no Senado duas emendas, urna definindo 
a capacidade civil dos índios, "limitada a um regimeri tu
telar para as tribus. nómades, nao incorporadas ainda a ci
viliza~ao occidental", e outra "assegurando o domínio útil 
dos territórios por elles occupados, legitimando-se por pro
cesso competente a sua posse actual'.'. As duas emendas 
elaboradas por So~za Pitanga sao interessantes na medida 
em que dissociam claramente a questáo dos direitos terri
toriais da questáo da tutela. Esta era, para ele, algo transi
tório; aquela, definitiva. 

"A segunda emenda", escreve, azedo, Souza Pitanga, 
"foi supprimida e a primeira de tal sorte alterada que tra
duz pensamento diametralmente opposto ao qu~ nella se 
eontinha" (Antonjo F. de S. Pitanga, "Tutela dos índios. 
Sua catechese", 1916, Revista do Instituto Histórico e Geo
gráfico Brasileiro, tomo LXVIII, parte 3, pp. 491-512, em 
especial p. 511). 
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O substitutivo, votado pelo Senado, que perdurou no 
Código, reza que ficariam sob tutela "os selvícolas", ces
sando esta "a medida de sua adapta~áo" (Código Civil, Leí 
n.º 3.725, de 15.1.1919). Toma-se assim generalizada a 
tutela orfanológica. 

O Decreto n.º 5.484, de 27.7.1928, veio a abolir a 
tutela orfanológica, substituindo-a pela do Estado, através 
do entáo Servi90 de Prote~ao aos 1ndios e Localiza~ao de 
Trabalhadores Nacionais. Etn 1967, após haver sido dissol
vido o SPI, é criada a FUNAI, Funda~ao Nacional do 
fndio, que passou a exercer desde entao as fun~óes de tu
tora atribuídas ao Estado. 

Sobre a questao da tutela boje, remetemos ao capítu
lo 1, e para maior aprofundamento da questao, a Dalmo 
Dallari, "A Tutela Indígena", Boletim Jurídico da Comissao 
Pró-lndio de Sao Paulo, 1984, ano 2, n.º 4, pp. 3-6. 

Finalmente, em 1962, ao se retirarem as mulheres ca
sadas da lista dos relativamente incapazes (Lei n.º 4~121/ 
62), foi modificada a reda~ao do artigo 6.º do Código Civil, 
que boje reza: 

"Sao incapazes, relativamente, a certos atos, ou a 
maneira de os ex ercer: 

... -
1 - os maiores de dezesseis ·e os menores de vinte e 
um anos; 
11 - os pródigos; 
llI - os · silvícolas. 

Parágrafo único. Os silvícolas ficaráQ sujeitos a 
regime tutelar, estabelecido em leis e regulamentos es
peciais, o qual cessará a medida que se forem adap
tando a civiliza~ao do país". 



, , 

Direito Internacional: 
· instrumentos e 
desenvolvimentos recentes * 

o fundamento dos direitos aborígines a terra 

Vimos, no capítulo 2, que Francisco de Vitória, um 
dos fundadores do direito internacional, reconhecia os títu
los das sociedades indígenas sobre seus territórios, e que 
essa doutrina perdurou na Espanha e em Portugal. Os paí
ses anglo-saxóes estabeleceram vários tratados f ormais com · 
sociedades aborígines, reconhece1l40-lhes portanto a compe
tencia e a soberania para tanto. Em outros casos, basearam-

• Este capítulo f oi baseado na consulta de quatro trabalhos funda-
. mentais: Gordo.n Bennett, Aboriginal Rights in International Law, Lon
dres, Royal Anthropological Institute e Survival Internacional, 1978, . 
88 pp.; Mario lbarra, ·Los instrumentos internacionales de protección 
·a las poblaciones indígenas·, em Stavenhagen, R. (ed.), La Legislación 
Indigenista y los Derechos Humanos de las Poblaciones Indígenas en 
América Latina, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Colegio 
de México, vol. 11, 62 pp.; e dois documentos da OIT: o documento 
preparatório (de autoria de Lee Swepston), 50 pp., e o Relatório da 
Reuniáo de Peritos sobre a Revisáo da Convenfáo sobre PopulQfoes 
fndígenas e Tribais, 1957 (n. 107 ), 55 pp., ambos de 1986. 
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se na doutrina da tutela e da protec;io que os poderes colo
niais dariam aos indígenas, em favor de seu bem-estar. Foi 
esse o fundamento dado a Proclama~ao Real de 1763, .que 
reservava terras "para o uso de várias nac;óes ou tribos de 
índios", na regiáo dos Grandes Lagos. Foi também esse o 
fundamento dado para a partilha da África, na Conferencia 
de Berlim, em 1885, contra a qual protestou a Liga Inter
nacional da Paz e da Liberdade, em documento que hoje ¡' , 

ainda pode ser · encontrado nos arquivos do I tamaraty, e que 
"censura energicamente a ausencia deliberada, apesar da 
oposic;ao dos Estados Unidos da América, de qualquer dis
posic;áo reconhecendo e garantindo o direito das populac;óes 
indígenas· sobre seus territórios; declara esse direito in.alie
nável e imprescritível ... " (ltamaraty, Lata 256, mac;o 4). 

Com base na doutrina da tutela, durante· algum tempo 
se chegou a pensar que os títulos aborígines sobre suas 
tefras derivariam do reconhecimento da Coroa. A jurispru
dencia, nos países anglo-saxóes, mudou muito, no entanto, 
nos últimos anos. Nos Estados Unidos, desde 1947, mas 
sobretudo a partir dos anos 60 (vide F. Cohen, "Original 
Jodían Title", 32, Minnesota Law Review 28, 1947, e G .. . 
Bennett, Aboriginal Rights in International Law, Londres, 
Royal Anthropological Institute e Survival International, 
1978, pp. 29-30), e no Canadá a partir dos anos 70, os 
títulos indígenas sobre suas terras passaram a ser vistos 
como decorrendo da posse imemorial e nao necessitando, 
portanto,"de reconhecimento dos poderes executivo ou legis
lativo (D. Sanders, "lndigenous Peoples in Canada", Law . 
and Anthropology n.º 2, 1978). O mesmo entendimento se 
deu na Nova Zelandia, em relac;áo aos Maori. Os títulos 
aborígenes derivariam, a~sim, de princípios de direito in
ternacional. 
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As Nafóes Unidas 

A partir dos anos 60, as Nac;óes Unidas dedicaram 
também urna atenc;áo crescente as minorias, distinguindo 
entre os setis direitos em geral e os das populac;óes indíge
nas. Em 1971, encomendaram um "-Estudo sobre a Discri
minac;ao contra as Populac;óes Indígenas", concluído em 

' 1984 e que traz, entre outras coisas, urna definic;ao ade.: 
quada do que sejam comunidades, povos ou nac;óes indíge
nas (vide Anexo 3.4). 

Em 1977, organizou-se em Genebra urna Conferencia 
Internacional sobre Discriminac;ao contra as Populac;óes In
dígenas das Américas. O documento final declarava, entre 
outros artigos: 

"8. Direitos Territoriais - Nenhum estado pode 
reivindicar ou possuir, por direito de descoberta ou 
outro, os territórios de urna nac;ao ou grupo indígena, 
exceto quando as terras tenham sido legalmente adqui
ridas ,por meio de tratado válido ou outro tipo de 
cessao, livremente felta. 

"11. Protec;ao ao Meio _Ambiente - Será consi
derado ilegal que qualquér estado realize ou permita 
qualquer tipo de ac;ao ou conduta em relac;ao aos terri
tórios de urna nac;ao ou grupo indígena que venha, 
direta ou indiretamente, a causar a destruic;ao ou dete
riorac;áo de urna nac;áo ou grupo indígena, devido aos 
efeitos da poluic;ao da terra, ar, água ou que de algum 
modo diminua, remova ou destrua qualquer recurso 
natural ou outro recurso pertencente a, ou vital a so
brevivencia de urna nac;ao ou grupo indígena. 

"12. Membros de grupos indígenas - Nenhum 
estado, por meio de legislac;ao, regulamentac;ao, ou 
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qualquer outro meio, tomará atitudes que interfiram no · 
direito soberano de na~óes ou grupos indígenas de deci
dir quem a elas pertence (G. Bennett, 1978, p. 87)". 

Em 1982, após a realiza~ao, no ano anterior, da 1.ª 
Conferencia Internacional das Organiza9oes Nao Governa
mentais sobre as Popula9oes Indígenas e a Terra, as Na9óes 
Unidas criaram um Grupo de Trabalho .sobre Popula~oes 
Indígenas, dentro da Subcomissao para a Preven9ao da Dis
crimina9ao. e Prote~ao das Minorias, que tem se reunido 
anualmente em Genebra e ouvido organiza9oes de índios. 
Na reuniao de 1981, a Comissao Jurídica da Conferencia 
declarou: 

"A Comissao reafirma que os pavos indígenas, 
pelo fato de sua própria existencia, tem ·o direito na
tural e original d~ viver livremente em seus próprios 
territórios. Reiterada.s vezes foi dito que .ª estreita re
la9ao que os -povos indígenas mantero com a terra de
veria ser compreendida e reconhecida como a base 
fundamental de suas culturas, sua vida espiritual, sua 
integridade ·enquanto povos e sua sobrevivencia econó
mica (vide documento por .extent~ em anexo - 3.3)" 

• 

Entre os instrumentos das Na~óes Unidas, está a De
clara9ao Universal dos Direitos .Humanos, de 1948, cujos 
artigos 7, 26 e 27 tem especial relevancia para os direitos 
das popula~oes aborígÍnes. Está em vigor, desde 1951, a 
Conven9ao para a Preven~ao e a San9ao de Delito de Ge
nocídio, já ratificada por 83 Estados. Nesta Conven9ao se 
declara: 

" Na presente Con'ven9ao, entende-se por genocí
dio qualquer um dos atos mencionados a seguir, perpe
trados com a inten~áo .de destruir, total ou parcial-
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mente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, 
enquanto tal: a) assassinato de membros do grupo; 
b) lesao grave a integridade física ou mental dos mem
bros do grupo; e) sujei~ao intencional do grupo a con
divoes de existencia que acarretem sua destrui9ao física 
total ou parcial; d) medidas destinadas a impedir os 
nascimentos no seio do grupo (em M. Ibarra, op. cit., 
p. 9)". 

Em vigor desde 19 5 7, e ratificada pÓr 9 3 Estados, há 
a Conven9ao Suplementar sobre a aboli9ao da escravjdao, 
o tráfico de escravos e as institui9oes e práticas análogas a 
escravidao; segue-se a Conven~ao Internacional sobre a eli
mina9áo de todas as formas de discrimina9ao racial, em 
vigor desde 1969, e ratificada por 27 Estados. 

No Pacto Internacional de Direitos Económicos, So
ciais e Culturais, em vigor desde 1976, e ratificado por 78 
Estados, estipula-se que "todos os povos devem ter a utili
za9áo plena e livre de suas riquezas e recursos naturais". 

O Pacto Intérnacional de Direitos Civis e Políticos, em 
vigor desde 1976, e ratificado por 25 Estados, declara: 

,. . 
"Nos Estados em que existam minorias étnicas, 

religiosas ou lingüísticas, nao será negado as pessoas 
pertencentes as ditas minorias o direito que lhes assis
te, em comum comos demais membros de seu grupo, 
de ter sua própria vida cultural, de professar e prati
car sua própria religiao e empregar o seu próprio idio
ma (em M. Ibarra, op. cit., p. 20)". 

Enfim, já na esfera da UNESCO, há a conven9ao 
Relativa a Luta contra a Discrimina9ao na Esfera do Ensino 
(1960), que estipula, no art_igo Se, que: 



124 MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 

"deve ·ser reconhecido aos membros das minorias o 
direito de exercer as atividades docentes que lhes sao 
próprias, entre elas a de estabelecer e manter escolas 
e, segundo a política de cada Estado em matéria de 
educacrao, empregar e ensinar o próprio idioma (em M. 
Jbarra. op. cit., pp. 21-22)". · 

A Unesco, em conjunto com a FLACSO (Faculdade 
Latino-Amerrcana de Ciencias . Sociais), organizou, em 1981, 
urna reuniao em Sao José da Costa Rica sobre Etnocídio e 
Etnodesenvolvimento, que afirmou o direito inalienável dos 
grupos indígenas ao etnodesenvolvimento, ou seja: 

" a ampliacrao e consolidacrao das esferas de cultura 
própria, através do fortaleicmento da capacidade autó
noma de decisao de u.ma sociedade culturalmente di
ferenciada para orientar seu próprio desenvolvimento 
e o exercício da autodeterminacrao, qualquer que s.eja o 
nível que as considera: o que implica urna organizacrao 
eqüitativa e própria do poder. Isto significa que o gru
po étnico é unidade político-administrativa com autori
dade sobre o seu território e capacidade de decisao no 
ambito de seu projeto de desenvolvimento, dentro de 
um processo de crescente autonomía e autogestao (vide 
Declaracr·ao de San José, Anexo 3.2." 

A OrganizafiíO dos Estados Americanos 

Em existencia desde 1948, a OEA e seu órgao, o Ins
tituto Indigenista Americano, tem se distinguido pelo lugar 
crescente que reconhecem as organizacróes indígenas, em 
particular nos Congressos Indigenistas Interamericanos. Os 
princípios f undamentais expressos no Plano de Acrao In di-
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genista Interamericano, autorizado pela Assembléia Geral 
da OEA em 1979 e aprovado pelo Congresso Indigenista 
Interamericano, sao os seguintes: 

"a) autodetermina9iio, como um direito dos pavos in
dígenas de participarem nas decisoes que afetam suas 
vidas; b) igualdade, cultural e social, em repúdio ao 
tratamento colonialista e discriminatório das popula
cróes indígenas; c) direito . de participafiíO nos benefí
cios sociais das nacróes, em retribuicrao pela contribui
crao histórica e a tu al dos pavos indígenas na f ormacrao 
da sociedade e da cultura; d) dignidade humana, em 
reconhecimento da maturidade e identidade dos povos 
indígenas, de seus valores culturais, e de sua história; . 
e) cooperafiío irrestrita com os índios na recuperacrao 
e protecrao de suas terras e outras riquezas naturais, 
obtendo assistencia estatal e inclusao em programás. de - ·. 
desenvolvimento abrangentes (em "Documento Prepa-
ratório" para a Reuniiio de Peritos sobre a Revisiio da 
ConvenfiíO 107, OIT, Genebra, 1986, p. 14)". 

Aprovada ·no IX Congresso Indigeni~ta Interamericano 
de 1985, a Resolucrao n.º 4 recomenda aos estados que ga
rantam a participacrao dos povos indígenas na tomada de 
decisóes relativas ao desenvolvimento, que ·· reconhecram a 
natureza multiétnica e · pluricultural das sociedades nacio
nais, que estimulem a educacrao bilíngüe e substituam o 
conceito "integracionista" por urna política de respeito : e 
favorecimento do desenvolvimento autonomo, baseada nos 
valores, objetivos e aspira~s desses pavos, a fim de con
seguir a igualdade na diversidade ( cf. Relatório dfl Reuniiio 
de Peritos sobre a Revisáo da Convenfiio 107, OIT, Gene-
bra: 1986, p. 13). ,, 

¡ 
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A Comissao de Direitos Humanos da OEA considerou, 
em 1971, que as popula9óes indígenas deveriam ter urna 
prote9ao legal especial, em virtude do artigo 2.º da Decla
ra9ao Americana dos Direitos e Deveres do Homem, por 
sofrerem violenta discrimina9ao. Diz esse artigo: 

"Todas as pessoas sao iguais diante da Leí e tem os 
direitos . e deveres consagrados nesta declara9ao, sem 
distin9ao de ra9a, sexo, idioma ou credo". 

Em virtude dessa disposic;ao~ desde os anos 70, a Co
missao de Direitos Humanos da OEA tem debatido várias 
queixas relativas a povos indígenas, tais como os Guahibo 
da Colombia, os Y.anomami do Brasil, os Aché e Toba
Mascoi do Paraguai e os Miskito da Nicarágua. 

· Enfim, outra disposic;ao relevante no ambito da OEA 
é o artigo 39 da· Carta Interamericana de Garantías Sociais~ 
que dispóe: - · 

"Nos países em que exista a questao da populac;ao 
aborígine serao adotadas as :qiedidas necessárias para 
prestar ªº índio prote9ao. e . assistencia, garantindo-lhe 
a vida, a liberdade, e a propriedade, defendendo-o do 
extermínio, protegendo-o da opressao, da explorac;ao e 
da miséria, e administrando-lhe a adequada educa9ao. 

O Estado exercerá sua tutela para preservar, 
manter e desenvolver o patrimonio dos índios ou de 
suas tribos, e promoverá ·a explorac;ao das riquezas na
turais, industriais, extrativas, ou quaisquer outras fon
tes de renda procedentes do dito patrimonio ou a ele 
relacionadas, no sentido de assegurar, quando Ior opor
tuna, a emancipac;ao economica dos grupos autóctones , 
(em M. lbarra, op. cit., p. 57)" . 

.. 

• 
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A Organizafiío Internacional do Trabalho (OIT) 

A OIT, criada em 1919, foi piqneira na protec;ao das 
populac;óes indígenas, tendo iniciado estudos sobre os índios 
trabalhadores em 1921. 

A OIT elaborou várias convenc;oes sobre esses traba
lhadores: 

- A Convenc;ao n.º 50, relativa a regulamentac;ao de 
certos sistemas especiais de recrutamento de trabalhadores 
indígenas, adotada em 1936. 

- A Convenc;ao n.º 64, relativa a regulamentac;ao dos 
contratos escritos de trabalho dos trabalhadores indígenas, 
adotada em 1939. 

- A Convenc;ao n.º 65, relativa as sanc;oes penais 
contra os trabalhadores indígenas por nao-cumprimento . do 
contrato de trabalho, adotado em 1939, de tom claramente 
colonialista. 

- A Convenc;ao n.º 86, relativa a durac;ao máxima 
dos contratos de trabalho dos trabalhadores indígenas, ado
tada em 1947. 

- A Convenc;ao n.º · 104, relativa a ~bolic;ao das san
c;oes penais por naq-cumprimento do contrato de trabalho 
por parte dos trabalhadores indfgenas, adotada em 1955, 
com a seguinte explicac;ao: "Considerando que é chegado 
o momento de abolir as ditas sanc;oes penais, cuja manu
tenc;ao numa legislac;ao nacional é contrária nao somente 
a concepc;ao moderna das rela9oes contratuais entre empre
gadores e trabalhadores, como também a dignidade humana 
e aos direitos do Homero"· (cf. M. Ibarra, op. cit., pp. 
39-40). . 

Finalmente, foi adotada, em 1957, a Convenc;ao n.º 
107, da qual o Brasil é signatário, juntamente com outros 
26 países, p_ara a protec;ao e integrac;ao das populac;oes in
dígenas e de outras populac;oes tribais e semitribais nos paí-
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ses independentes. Essa Conven9io marcou época, e é ex
tremamente importante em vários aspectos. Contém, por 
outro lado, artigos muito controvertidos, sobretudo pelo seu 

· caráter assimilacionista e etnocentrico, o que levou a OIT 
a empreender recentemente um processo de revisáo de al
guns artigos. No seu artigo 11, a Conven9ao estipula: 

"O direito de propriedade, coletivo ou individual, 
· será reconhecido aos membros das populacróes interes

sadas sobre ~s terras que ocupem tradicionalmente". 

A Conven9io foi promulgada, no Brasil, pelo Decreto n.º 
58.824, de 14 de julho de 1966. 

Vale a pena destacar também a Recomenda9io n.º 104 
da OIT, como mesmo título e do mesmo ano da Conven-
9io 107, que d~talha procedimentos. 

Nada ilustra nielhor a nova perspectiva que se genera
liza no direito internacional do que o debate e as recomen
da96es feitas na recente reuniáo de .peritos da OIT, de 
setembro de 1986, para examinar se a Conven9io 107 deve
ria ser revista e em que termos. 

Participar~m dos debates 18 peritos, sendo oito desig
nados por governos,' quatro por organiza96es patronais, qua
tro por organiza96es de trabalhadores e dois por organiza-
96es internacionais nao governamentais. ·Assistiram também 
a reuniio representantes das Na~6es Unidas, da Organiza-
9ao Mundial de Saúde, da FAO, da UNESCO, da ACNUR, 
do Banco Mundial e do Instituto Indigenista Interamerica
no, além de tres . observadores representantes da Confede
ra9ao Internacional das Organiza~6es Sindicais Livres, da 
Federac;ao Mundial de Sindicatos e da Organiza9io Inter
nacional de Empregadores, que também participaram das 
discussoes. 

No anexo <leste livro (3.5) encontrar-se-ao as con~lu
soes da reuniio, mas queremos destacar aqui alguns pontos 
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abordados nas discussóes que nos parecem refletir a muda~-
9a de tom e de perspectiva no trato das questóes indígenas 
nos fóruns internacionais: 

- "- Concordou-se. rapidamente que a Conven~io 
necessitava de uma revisio, para ajustá-la a evolu~io 
das circunstancias e das idéias. Em ~special, fez-se notar 
que em 1957, ano em que foi adotada a Conven~io 
n.º 107, nio existiam organiza~ internacionais de 
povos indígenas e tribais que pudessem ser consultadas 
acerca de disposi9ÓCs interna~ionais; mas essa situa-
9io tinha mudado muito, já que atualmente os grupos 
indígenas e tribais tinham come9ado ·a criar suas pró
prias organiza~s, tanto ao nivel . nacional e regional 
quanto ao nível internacional. ' 

" - Alguns princípios substantivos f undamentais 
obtiveram o acordo geral da Reuniio. O de que se 
deve reconhecer o direito dos povos indígenas e tribais 
de serem diferentes da sociedade dominante em que 
vivero talvez seja o mais importante deles. Este prin
cípio implica a recusa da nocrao de superioridade cul
tural dos grupos sociais dominantes, implícita na atual 
Convenc;io. 

"- A Reuniio concluiu ·~nanimemente que a lin
guagem orientada ·para a integra9io utilizada na Con
ven9io n.º 107 era antiquada, e sua aplica9io preju
dicial no mundo moderno. Em 1956 e 1957, quando 
foi discutida a Convenc;io, achava-se que a integra9io 
na sociedade nacional dominante era a melhor forma 
desses grupos participarem no processo de desenvolvi
mento dos países em que viviam. No entanto, essa idéia 
teve várias conseqüencias indesejadas e, se adquiriu 
uro caráter negativo, isso deveu-se em parte ao modo 
como foi interpretada pelos governos. Na prática trans
formou-se num conceito que significava a extin9ao das 
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form~s de vida distintas daquela da sociedade dominan
te. A inclusio dessa idéia no texto da Con:venyio também 
impediu que os povos in_dígenas e tribais, com muitas 
reservas em · relayio a ela, aproveitassem plenamente 
as sólidas proteQOOs que lhes oferecem algumas de suas 
disposi~s. A esse respeito, lembrou-se -que o relator 
especial da Subconiissio insistiu em seu estudo sobre a 
necessidade de se adotar uma conce~ao que levasse 
em conta as reivindicayóes das popula~óes indígenas. 
Em sua opiniio, ás políticas de . pluralismo, autosufi
ciencia, autogestio e etnodesenvolvimento pareciam ser 
as que ofereciam as popula~s indígenas as melhores 
possibilidades e meios de participarem diretiunente da· 
formulayio e implementayio das políticas oficiais. 

" - Mencionou-se a evoluyio por que passou o 
conceito de desenvolvimento economico. Quando foi 
adotada a Convenyio,' em 1957, o processo de desen
volvimento podia ser caracterizado como uma tenden
cia 'vertical', isto é, era o govemo nacional quem de· 
cidia o que era melhor para todos os habitantes do 
país, inclusive os povos indígenas e tribais, e impunha 
suas concep~s próprias sem discussio ou consulta de 
espécie alguma. Esta também foi a atitude das orga
niza~s intemacionais que trabalhavam comos gover
nos em projetos ·de desenvolvimento. 
• 

"- A defini~o do conceito a ser utilizado para 
substituir a orientayio para a integra~io ocasionou um 
amplo e complexo debate. Devem existir garantías ine
quívocas de igualdade de tratamento, combinadas com 
o reconhecimento do direito a dif eren9a, que. deveria 
também incluir o direito de escolha individual dos 
membros dos grupos em .questio. 

" - Após um amplo debate, um grupo de peritos 
e observadores apresentou o seguinte texto, como ten-
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tativa de · superar as objeyóes que haviam sido feítas, 
sem d~ixar de refletir os principios inerentes ao con
ceito de autodeterminayio: 

-
Substitua-se o § 4.º do preambulo pelo seguinte 

texto: 
Considerando que o Pacto Internacional de Direi

tos Econ0mico$, Sociais e Culturais afirma a impor
tancia fundam.ental do direito a livre determinayio, 
assim como o direito de todos os seres humanos de 
buscarem o séu desenvolvimento material, cultural e 
espiritual em condi~s de liberdade e dignidade; 

Reconhecendo que esses direitos sao fundamentais 
para a sobrevivencia e o desenvolvimento futuro dos 
povos indígenas e tribais enquanto sociedades distintas 

· viáveis; 

Substituam-se os- aris. 2.º e 5.º pelo seguinte texto: 
Artigo 2.º - Em coopera9io com ~s povos itÍdí

genas e tribais, caberá aos governos a responsabilidade 
de desenvolver . uma ayio coordenada e sistemática para 
as~gurar: 

·a) que os povos indígenas e tribais possam gozar:· ple
namente dos direitos humanos e das liberdades funda-
mentais, sem empecilho ou discrimina9io; . 
b) que sejam reconhecidos e protegidos os direitos ter
ritoriais dos povos .indígenas e tribais, seus direitos 
economicos e suas institui9óes políticas, sociais, cultu-
rais e religiosas; , 
e) que seja respeitada a faculdade dos povos. indígenas 
e tribais de determinar por si mesmos os processos de 
desenvolvimento na medida em que afetem suas vidas 
e institui9óes. · 

"- O perito do Conselho Mundial de Povos In
dígenas, apoiado por · vários peritos das organiz~~s 
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indígenas e outros observadores, descreveu as rela~s 
especiais dos povos indígenas e tribais com as terras 
que ocupam. Declaro u que devia ser f eita referencia 
aos territórios que ocupam tradicionalmente, e nio 
simplesmente as terras. A primeira expressio inclui 
todas as coisas da terra, inclusive a água, o subsolo, 
o espa~o aéreo, seus ocupantes e plantas, a vida animal 
e todas as riquezas neta existentes. O perito da Survival 
Intemational insistiu na importancia de incluir as 
águas das costas e os bancos de gelo nessa categoria. Os 
povos indígenas e tribais nio con~ideram, como outros 
povos, que a terra seja um simples fator de produ~io,. 
mas sim que é urna fonte de espiritualidade, além disso. 
Aerescente-se. a isso que, para muitos povos indígenas, 
a ptopriedade nio implica a f aculdade de transmitir a 
outras pessoas todos os direitos sobre os territórios. 
De acordo com a sua conce~io, consideram-se meros 
depositários dos territórios que ocupam, numa corrente 
ininterrupta que vinha desde o passado ance~tra] e 
continuarla nas gera~s futuras, as quais, como a pre
.sente e· as passadas, também tinham · direiio ao territó-
rio. Conseqüentemente, esses povos consideraril esses 
territórios inalienáveis, no sentido de que nio podem 
transferir de forma permanente os direitos daqueles 
que hio de sucede-los. Além disso, em quase todas as 
sociedades indígenas e tribais, a posse das terras é 
coletiva." (Relat6rio da Reuniao de Peritos sobre a 
Revisao· da Convenfao 107, Genebra, 1986, pp. 8-15). 

I nstitui9oes f inanceiras internacionais 

Em julho de 1981, o Banco Mundial publicou um do
cumento intitulado ~'Desenvolvimento Economico e Povos 
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Tribais: considera~s de ecología humana", que, levando 
em considera~io as normas e as expectativas intemacionais, 
continha pro postas para um controle dos ~f eitos dos pro je
tos de desenvolvimento financiados pelo Banco sobre as po-
pula~s indígenas. · 

No Brasil, essa nova política do Banco Mundial teve 
repercussáo sobre o projeto Ferro-Carajás, e o projeto Polo
noroeste, na medida em que se vem tentando exigir (sem 
grande sucesso) do Executivo um planejamento adequado de 
demarca~io e garantias das terras dos indios af eta das pelos 
projetos. 

I 



Sinopse do . 
Direito Comparado 

• 

Beatriz Perrone-Mojsés 
/oáo dal Poz 

Manuela Carneiro da Cunha 

Esta sinopse se propóe a fornecer alguns dados acerca · 
da situafáo legal e do tratamento dado aos povos aborígines 
em diversos países. -·-

... -
Procuramos organizar as informafóes de ·modo homo

geneo, para facilitar a comparafao. 1 sso nem sempre foi 
possível, devido aos diferentes tipos de da<!os de que dispú
nhamos e as peculiaridades· dos pr6prios casos considerados. 

Os países figuram agrupados por regiáo, na seguinte 
ordem: 

• Canadá e' Estados Unidos 

• Colombia, México, Paraguai, Peru e Venezuela 

• ,4ustrália e Nova Zelandia 
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CANADÁ 

Legislafao 

A política indigenista está a cargo do Departamento 
de Assuntos Indígenas e do Norte do Canadá (uniio depar
tamental que se explica pela altl!l porcentagem de popula~o 
aborígine na regiio norte e pela rela~io entre os projetos 
energéticos em larga escala em áreas aborígines da regiio 
e as quest5es de demarcayio de terra e defini~io de direi
tos). As províncias, que tem legisla~io própria, também 
participam, mas, de modo geral, os assuntos indígenas sio 
tratados diretamente com o governo. central, seguindo a tra
di~io colonial, que os colocava na esfera de competencia 
da Coroa britanica. 

O Ato Constitucional de 1982, que significou urna "na
cionalizayio" da legislayio canadense, antes emanada quase 
que exclusivamente do Parlamento Britinico e, especialmen
te, do British North America Act, de 1867, contém tres 
s~s relativas as popula~s aborígines. A s~io den.º 37 
previa a realizayio de urna conferencia de que participariam 
o Primeiro Ministro, os ministros das províncias, represen
tantes dos govemos territoriais de Yukon e Territórios do 
.Noroeste, e representantes dos povos aborígines, para dis
cutir as se~s da constituiyio relativas aos povos indígenas. 
A reuniio aconteceu em 1983, dando origem a Proclama
~ªº de Emenda Constitucional. Após essa emenda, diz o 
texto constitucional: 

"25. A garantía, nesta Carta, de certos direitos e 
liberdades nao af eta ou revoga quaisquer direitos ou 
liberdades aborígines, direitos de tratado (treaty rights) 
ou outros, que assistem aos povos aborígines do Cana-
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dá, incluindo: a) todos os direitos e liberdades ·reco
nhecidos pela Proclamayio Real de 7 -,de outubro de 

· 1763; e b) todos os direitos e Jiberdades ora existentes, 
decorrentes de acordos sobre terras ou que assim ve
nham a ser adquiridos. 

35. (1) Os direitos aborígines e de tratado exis
tentes, dos povos aborígines do Canadá, sio aqui reco
nhecidos e afirmados. ( ... ) (3) Para maior exatidio, 
os "direitos de tratado" da subseyio ( 1) incluem direi
tos ora existentes, decorrentes de acordos sobre terras 
ou que assim venham a ser adquiridos". 

A reuniao também programou a realizayio de outras 
reunioes, das quais a última deverá ocorrer entre maryo e 
maio de 1987, para continuar as discuss5es, já que restam 
certos problemas como, por exemplo, a definiyio exata dos 
"direitos aborígines existentes" a que se refere o Ato 
(S. 35.1 ). 

De/ inifiio. legal de aborígine 

. . 
Diz o Ato Constitucional de 1982: "35 (2) Neste Ato, 

'povos aborígines do Canadá' incluem os Indios, Inuit e 
Metis do Canadá':·. Distingue-se, portanto, entre Indios, lnuit 
(nome pelo qual os Esquimós prefer~m ser chamados) e 
Metis (populayáo descendente de europeus e índios, bastan
te numerosa, que adquire direitos especiais, pela primeira 
vez, neste Ato). Mas enquanto "populay5es aborígines", 
todos tem os 1mesmos direitos. Até 1985, eram legalmente 
indígenas os descendentes de -indígenas por via paterna ape
nas. Desde a Emenda de 1985 ao Indian Act é indígena 
aquele que um grupo indígena reconhece como me_mbro. 
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Populafiio envolvida 

No. Censo de 1981, 491 460 indivíduos se identifica
ram como aborígines: aproximadamente 370 000 como fn
dios, 25 000 como lnuit e o restante como Metis. Calcula-se 
que muitos Metis, ao responderem ao Censo, tenham assi
nalado apenas a origem européia. Assim, a porcentagem 
oficial de popula~io aborígine, que é 2º/o da popula~áo 
canadense, poderia atingir os 3 ,5 ºAJ. 

Sao oficialmente reconhecidas como tais ,573 tribos. 
'· 

pertencentes a 1 O grupo~ lingüísticos . 

· Terra envolvida 

' As terras reservadas cqrrespondem a urna área de mais 
. de 26 000 km2

, ou seja, aproximadamente 0,3% do terri
tório canadense, e estio bastante dispersas, em mais de· 
2 200 lotes reservados para as 573 tribos reconhecidas. No · 
Norte do país, os aborígines ocupam (e atualmente reivin
dicam nl:l justi~a) o equivalente a metade da área do país. 

Direitos a terra ·e aos recursos naturais 

Até a década de 70, · só eram reconhecidos os direitos 
mencionados nos tratados celebrados entre a Coroa e os . 
povos indígenas. A partir de entao, a jurisprudencia tem 
reconhecido os direitos indígenas ªº território como ante
riores a coloniza~io e provenientes, portanto, nao de seu 
reoonhecimento por um documento legal colonial, mas de 
uma ordem legal indígena preexistente. O precedente f oi 
aberto numa decisao da Suprema Corte em 1973 (caso 
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Nishga); a pÓsse imemorial das terras foi definitivamente 
afirmada na decisio do caso Guerin, em 1984, Em 1983, 
a conferencia para a discussio das questóes aborígines na 
Constitui~o reconheceu a sua posse imemorial, incluindo 
direitos de propriedade do solo e do subsolo, de pesca .e de 
ca~a. 

Nos casos de interesses e direitos conflitantes, a juris
prudencia tem tendido a decidir pela suspensio das ativi
dades até que a questao esteja definitivamente resolvida. , 
Assim, em 1973, a Suprema Corte decidiu suspender a 
constru~io, em andamento, de urna hidrelétrica, devido a 
urna a~io movida pelos Cree e lnuit do Norte da Proyíncia 
de Québec, em cujos territórios se localizava. Também na 
década de 70, um relatório do governo sugeriu a suspe~sio, 
por 1 O anos, da constru~ao de um gasoduto em território 
Dene (no .Território Noroeste), até que a questao das terras 
e da autodetermina<;io reivindicada pelos Dene ficasse re
solvida; o gasoduto nao foi construído. Casos semelhantes 
tem-se tornado freqüentes n~s cortes canadenses, e sua de
cisao aguarda o resultado das discussóes . constitucionais em 
andamento. 

Cidadania 

Em 1960, foi estendido a todos os aborígines o direito 
de voto ao nível federal. Anteriormente, só tinham esse di
reito os indivíduos legalmente "emancipados". 

Siq reconhecidos, legalmente, os casamentos e ad~óes 
feitos segundo as tradi~óes aborígines. 

Nos Territórios do Noroeste~ seis línguas abarígines sao 
reconhecidas como línguas oficiais ( Ordenancia de Línguas 
Oficiais dos Territórios do Noroeste, 1984) e, desde 1986, 

• 
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indivíduos que f alam apenas urna dessas línguas podem par
ticipar de júris. 

Autogestao e representafao política 

As tribos tem jurisdi~io interna em seus territórios, 
enquanto suas decisóes nao entrarem em choque com a le
gisla~io federal (a legisla~io provincial nao se ,aplica aos 
territórios indígenas, o que tem sido discutido pelos gover
nos de certas províncias). Nas questóes penais, os juízes tem 
tendido a ouvir as comunidades indígenas e, em alguns 
casos, sancionado a aplica~io de medidas tradicionais. 

A autogestio absoluta, que equipararia os territórios 
indígenas as províncias, está sendo reivindicada por muitas 
na~s indígenas. Durante o ano de 1983, um Comite es
pecial da Cimara ouviu os povos indígenas de todo o Ca
nadá sobre ess~ questio, e em seu relatório final recomen
dou que fosse reconhecido o direito a autogestio dos povos 
aborígines, instituindo um tipo de govemo diferente, mas 
comparável aos níveis provinciais e federais, baseado no 
reconhecimento dos govemos ·das lndian First Nations, que 
teriam competencia para negociar acordos específicos com 
o govemo ·sobre sua forma de organiza~io e seus direitos. 
Tal reconhecimento asseguraria a representa~io no Parla
mento. Essa é urna das questóes atualmente em discussio. 

Em 1979, os aborígines · elegeram 14 dos 22 membros 
da Assembléia Legislativa Territorial (Território Noroeste) 
e, durante as discussóes preliminares do Ato Constitucional 
de 1982, havia um lnuit no Parlamento. A se~io 35 da 
Emenda ao Ato Constitucional ( 1983) garante a participa
~io de "representantes dos povos aborígines do Canadá" 
nas discussóes das se~s da Constitui~io canadense relati
vas a esses povos. (BPM) 

• 
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LegislafiiO 

Compete exclusivamente ao Congresso norte-america
no, na condi~io de "guardiio" ou "curador" das tribos 
indígenas, definir a política indigenista, levada a cabo ba
sicamente pelo Bureau of Indian Affairs (BIA), agencia do 
Departamento do Interior~ auxiliado pelo Serví~ de Saúde 
Indígena, a Administra~io para os Nativos Americanos, e 
outras agencias específicas, pertencentes a outros departa
mentos. Os princípios gerais que norteiam as Leis Federais 
de tndios sao: a) soberanía . tribal, b) poderes e obriga~s 
federais e e) direitos reservados. Encarregado de proteger 
as tribos indígenas, o govemo federal tem participa~io em 
todos os assuntos que envolvam seus interesses. Em prin
cípio, deve defender e garantir os direitos afirmados nos 
tratados, mas tem o poder de revogá-los, anulando os direi
tos dos índios aos seus territórios. Tal atitude seria vista 
como um rompimento de palavra por parte da na~io, e por 
isso, embora já tenha . sido praticada no passado, é atual-
mente evitada. ·· -

Na Constitui~io norte-americana, assinada em 1797, 
nao há nenhum artigo específicamente relacionado aos in
dígenas, embora as tribos sejam mencionadas em alguns 
deles (como o que atribuí ao Congresso a competencia ex
clusiva de negociar com elas). A legisla~io se encontra em 
vários atos promulgados~ partir do século XVIII, entre os 
quais podemos citar o Ato dos Direitos Civis dos tndios 
( 1968) e o Ato de Autodetermina~io Indígena e Assistencia 
Educacional (1975), nos estatutos do BIA e nas várias deci
sóes da Suprema Corte, continuamente chamada a decidir 
sobre os silencios e imprecisóes dos textos (tratados, assina-
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dos até 1871 e ainda em vigor, e Atos). As leis in~igenistas 
apresentam muitos problemas de interpreta~io e aplica~io 
e por isso há, atualmente, muitos casos pendentes na Supre
ma Corte norte-americana. 

A atual política indigen~sta está baseada num pronu~
ciamento do Presidente Nixon ( 1970), que afirmava: "I! 
chegada a hora de romper definitivamente com o passado 
e criar condi~s para uma nova era, em que o futuro dos 
índios será determinado por atos e decisóes _dos índios". 
Reafirma~do ess~s princípios, e coerent~_ com um projeto 
global de diminuiyio do envolvimento federal nos assuntos 
locais, em 1983, numa mensagem ao Congresso sobre a 
política indigenista, o Presidente Reagan repudiou a política 
de emancipayáo e sugeriu várias iniciativas para aumentar 
a autonomía dos govemos indígenas e seu reconhecimento 
enquanto tais e estimular o seu crescimento económico. O 
reconhecimento ef etivo da autogestao e a garantia absoluta 
desses direitos, embora expressos nas leis e pronunciamen- . 
tos, ainda nao sao realidade nos Estados Unidos. 

Definifáo legal de indígena 

Nao existe urna defini9áo de "índio" nas leis federais. 
O govemo federal lida com tribos indígenas, definidas no 
Ato dos Direitos Civis dos fndios (1968) como: "qualquer 
tribo, bando OU outro grupo de índios sujeito a jurisdiyiO 
dos Estados Unidos e com poderes reconhecidos de auto·· 
gestao" (§ 301.1). A existencia de urna grande popula~ao 
de índios fora das áreas indígenas (os chamados "índios 
urbanos") coloca problemas nesse sentido: discute-se até 
que ponto os direitos indígenas, garantidos as tribos, se 
estenderiam a eles·. 
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Populafilb envolvida 

Em 1980, os dados oficiais davam um total de 
1 36'6 676 índios, ou seja, 0,6% da populayio norte-ameri
cana, distribuídos em 278 tribos reconhecidas. Essa popu
la9ao vem crescendo sensivelmente, e praticamente dobrou 
durante a década de 70. Nesses números nio estio incluídos 
muitos indivíduos e comunidades que nao correspondem a 
defini9io legal, ou seja, que nao recebem tratamento espe
cial por parte do governo federal. 

Terra envolvida 

As terras indígenas reconhecidas com~ tais atingem um 
total de mais de 200 000 km2 (2,4~ó do território nacional), 
concentradas nos estados do Oeste, e, principalmente, no 
Arizona, onde correspondeni a 27 g~ do terri_tório do estado. 
A esse total devem-se somar ainda as terras que cabem aos 
nativos do Atasca, segundo o Acordo sobre as Reivindica
yóes dos Nativos do Atasca, de 1971. 

Segundo <:> Relatório de uma: .. Comissio do Senado, de 
1976, nas áreas indígenas se enconlram 3% das reservas de 
gás e petróleo do país, mais de 1 O ºlo das reservas de car
vao e a quase totalidade das de uranio. . 

Direitos a terra e aos recursos naturais 

Os . indios tem direitos exclusivos (classificados como 
direitos reservados) sobre as suas · terras e todos os seus 
recursos naturais. Esses direltos sao basicamente considera
dos como históricos, e só podem ser . extinguidos se expres
samente mencionados e cedidos nos tratados entre as tribos 
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e o govemo federal. O Congresso detém, porém, como já_ 
. foi dito, o poder de anulá-los, mas nio o tem exercido. 

Legalmente, esses direitos tem várias origens~ posse imem~ 
rial, tratados, acordos, atos do legislativo, compra, etc., o 
que acarreta diferenyas em seu estatuto legal. Os lotes de 
propriedade individual, por exemplo, que resultam da po
lítica de privatiza9io das terras do General Allotment Act 
de 1887, podem ser mais facilmente comprados, e estio su
jeitos as leis de sucessio federais, e nao a jurisdiyiO da 
tribo. Dessas várias origens também decorrem diferen9as 
nos padróes de propriedade dentro das áreas reservadas: em 
alguns casos, toda a terra da reserva pertence a tribo, sob 
custódia do governo federal; em outros, predominam os 
lotes particulares mencionados acima; na maioria das reser
vas, devido as políticas de assimilayio dos séculos XIX e 
XX, muitas das terras pertencem a nio-índios (e há casos 
extremos, como o da Reserva Umatilla, no Oregon, em que 
64,9º/Ó das terras sio de propriedade de nio-índios). , 

De modo geral, o govemo federal garante o uso exclu
sivo das terras e recursos naturais as tr-ibos, interessado em 
seu "desenvolvimento" económico e em que atinjam a auto
suficiencia. Cabe as tribos decidir como e quando seus re
cursos naturais serio explorados. Desde o fim da década 
de 70, ·tribos que possuem reservas minerais (como os Na
vajo) tem cobrado taxas das companhias rp.ineradoras que 
operam em seus territórios. 

~om o fortalecimento do movi~ento indígena na dé
cada de 70, comeyou a aumentar, nas cortes norte-america
nas, o número de ayóes movidas pelas tribos para recuperar 
territórios perdidos devido as políticas de privatizayiO e 
assimila9io, a negligencia do govemo federal, ou a atitudes 
do próprio governo, exercendo o seu direito de anular as 
garantías dos tratados. Muitas dessas ayóes ainda nao foram 
resolvidas. 
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Cidadarifa 

DeJde o Ato de Cidadania de 1924, sao cidadios 
norte-americanos todos os índios nascidos no território dos 
Estados Unidos, mas só em 1948 conquistaram o pleno di
rejto ao voto, por decisio da Suprema Corte. A cidadania 
plena nao é considerada incompatível com a vida tribal ou 
com a permanencia da "custódia" do govemo federal e os 
direitos reservados. 

Os tribunais tem sido freqüentemente chamados a re
solver casos em que os direitos garantidos a todos os cida
daos norte-americanos (livre expressao, livre exercício da 
religiio, etc.) nao se aplicam sem problemas a sistemas de 
valores totalmente diferentes e entram em choque com as 
leis federais ou estaduais. Há muitos desses casos ainda em 
discussio. 

Autogestao e representa9ao política 

Os governos tribais exercem os poderes executivo, le
gislativo e judiciário dentro de seus territórios, e essa auto
ridade é reconhecidamente derivada de sua soberanía ori
ginal, e nao do governo federal. Nos casos penais, entre
tanto, a jurisdiyio depende do caso considerado: em alguns 
deles, aplica-se a lei federal ou at~ mesmo a estadual. A 
Suprema Corte tem considerado que as "tribos indígenas 
sao comunidades distintas e políticamente independentes, 
mantendo os seus ~ireitos naturais originais em matéria de 
autogovemo ( ... ) embora nao tenham todos os atributos 
da soberanía, permanecem como um povo separado e com 
o poder de regular suas relayóes internamente". O exercício 
do autogovemo está, no entanto, sujeito a várias restri9óes 
legais e limitado, na prática, pela falta de recursos, pela 
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pressao de nio-índios, etc. o reconhecimento do ireito a 
autogestio é urna das maiores reivindicac;óes do mQvimento 
indígena desde os anos 70. / · 

Estando sob a custódia do govemo federal 
/ 

as tribos 
nao sao representadas no Congresso. Mas os indi~íduos tem, 
como qualquer outro cidadio, o direito de se candidatar: 
há atualmente senadores ·e deputados indígenas eleitos pelo 
Alasca, e Ben Reifel, um sioux,. foi o último índio eleito 
para o Congresso, tendo deixado sua cadeira em 1970. 
(BPM) 

COLOMBIA 

Legisla9iio 

Sao inúmeros os textos legais que se aplicam exclusi
vamente a, ou se referem aos indígenas. Os principais sao: 
"Sobre a repartic;io das terras dos resguardos" (Decreto de 
24 de setembro de 1810); "Que qrdena devolver aos natu
rais os resguardos" (Decreto de 5 de julho de 1820); "So
bre a prot~io aos indígenas" (Lei de 1843); "Pelo qual se 
determina a maneira como devem ser govemados os selva
gens que vio se reduzine,fo a vida civilizada" (Lei n.º 89, 
de 1890); "Sobre a divisio dos resguardos indígenas" (Lei 
n.º 19, de 1927); "Sobre incentivo agropecuário das pro
priedades indígenas" (Lei n.º . 8. de 1958); "Sobre econo
~ia floresta!" (Lei n.º 2, de 1959); "Da Divisio de ·Assun
tos Indígenas" (Decreto n.º 1.634, de 1960); "Sobre refor
ma social agrária" (Leí n.º 135, de 1961); "Pela qual se 
regulamenta parcialmente a Lei n.º 135, de 1961 "; e a Lei 
31, de 1967, que aprovou a Convenc;io 107 da OIT. 
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Definifap legal de indígena .. 
~ . 

I 
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De \1ID modq, geral, adota-se a definic;io da Convenc;io 
107 da OIT. O Decreto n.º 2.117, de 1969, considera in
dígenas os que se sentem parte de urna comunidade com
partilham de sua cultura e residem nas terras comunaÍs. Em 
outro texto a língua também é tomada como critério. 

PopulafiiO envolvida 
, { 

Segundo os dados oficiais de 1986, 2 % da populac;io 
colombiana sao reconhecidos como indígenas; a maioria dos 
colombianos é de origem mestic;a européia (principalmente 
espanhola), índia e negra. As 61 etnias presentes reuniam, 
em 1980, cerca de 600 000 indígenas. 

Direitos a terra 

Sob a forma de. ".resguardos", em princípio inaliená
veis, os direitos indígenas já eram reconhecidos na época 
colo?ial. Após a independencia, a legislac;io republicana, a 
partir do Decreto de _ 1820, ordenou a devoluc;io e assegu
rou a ·propriedade aos "naturais',.,: segundo seus títulos, de 
todas as terras que formavam os "resguardos" concedidos 
pela coroa espanhola. Posteriormente, passou-se a prescre
ver a divisio dos resguardos pelas famílias indígenas; ao 
mesmo tempo, regulamentou-se a constituic;io de "reservas 
de terras baldías", suficientes para a formac;io de unidades 
agrícolas familiares, em favor dos membros de tribos ou 
grupos familiares que nao dispunham de terras próprias. 

De um modo geral, considera-se o caráter de possui
dores ~ 'naturais" - como primeiros ocupantes - para fun
damentar direito preferencial das comunidades indígenas as 
t~rr~s em que vivem e trabalham. 
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Cidadania 

l á a legislayio do século passado dispunha sobre a 
igualdade de direitos dos indígenas aos demais cidadios -
ou seja, os indígenas tem o estatuto de cidadania plena -, 
ainda que regidos por urna "prote9io especial" e tendo. 
como procuradores protetores as autoridades municipais e 
comunais e, para os juízos de primeira instancia, os agentes 
fiscais. A partir de 1960, estas funyóes foram atribuídas a 
Divisio de Assuntos Indígenas no Ministério de Governo. 

A utogestiio e representafiío política 

A legislayio preve que os cabildos nomeados pelas 
comunidades indígenas, segundo seus costumes próprios, 
serio seus representantes frente as autoridades. govemamen
tais. Eles governario, ao mesmo tempo, suas comunidades 
segundo seus usos e estatutos particulares, em tudo que nao 
se oponha as leis ou violente os direitos da cidadania. No 
que tange ao manejo de suas poryóes dos "resguardos", 
contudo, os indígenas sao semelhantes aos menores de idade. 
(JDP) 

Ml!XICO 

Legislafiío 

Partindo do princípio de que a homogeneidade cultural 
desejada já tlnha sido alcan<;ada, ·a legislayio mexicana 
nunca dedicou atenyio especial aos grupos indígenas~ Até 
ª· Revolu~io Mexicana de 191 O o Est~do simplesmente nao 
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reconheceu a sua existencia enquanto comunidades a parte, 
permitindo que seus territórios e sua ~utonomia f ossem tra
gados pelas grandes "haciendas" do pa~s. A partir de entio, 
com a preocupayio de redistribuir a terra, a legislayao con
centrou-se sobre a reforma agrária, incluindo as comunida_"'. 
des indígenas sem, no entanto, prever para elas nenhum 
tratamento espe~ial. · 

Em relayáo · aos indígenas, como em relayáo a toda a 
populayio camponesa do país, aplica-se urna política gover
namental "desenvolvimentista". Desde 194 7, a Direyio 
Geral de Assuntos 1 ndígenas, da Secretaria de Educayio 
Pública, se encarrega do ensino de novas técnicas e ofícios 
a essas populayóes. Criado ero 1948, o Instituto Nacional 
Indigenista, órgiQ descentralizado do Govemo Mexicano, 
atua com o objetivo de "integrar os indígenas no seio da 
sociedade nacional". Seu propósito é desenvolver economi-. 
camente e dotar de infraestrutura (escolas, estradas, eletri
cidade, hospitais, etc.) as regióes em que atua, e, por isso, 
seu trabalho se estende a populayiO nao-indígena. 

A política de assimilayio tein sido modificada por urna 
preocupayio crescente com a . preservayio das culturas in
dígenas·, mas continua prevalecendó. A política indigenista 
mexicana está profundamente marcada pelo mito do "ho
mem mexicano" e de sua cultura mestiya. Esse é o maior 
problema apontado pelas organizayóes indígenas que atual
mente lutam pelo reconhecimento de sua diferenya. 

Populafiio envolvida .• . 

A populayao indígena no México equivale a -quase 
30~i> do total, dividida em 56 etnias que falam mais de 30 
línguas diferentes. 
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Terra envolvida 

As comunidades étnicas possuem mais de 30 milhóes 
de hectares, aproximadamente 15, 7 % do território mexica-· 
·no, nos .quais se encontram grandes reservas de recursos 
naturais. 

--

Direitos a terra e aos recursos naturais 
.. 

·A reforma agrária, urna das bandeiras: da Revolu~ao 
Mexicana, redistribuiu as terras antes concentradas nas 
maos dos fazendeiros, de acordo com o artigo 27 da Cons
titui~ao de 1917, em vigor. Essa redistribui~ao se baseia na 
formacráo de éjidos, . inspirados nos calpulli astecas, que sao 
centros comunitários autónomos. Os éjidos recebem do go
verno, em usufruto, urna certa quantidade de terra, dividida 
em lotes individuais. A propriedade coletiva é urna das rei
vindica~óes dos movimentos indígenas . 

• 

Nenhum dos membros do éjido tem controle sobre os 
recursos naturais ou sobre o subsolo, que sao explorados 
de acordo com as diretrizes govemamentais. ~ também o 
Estado quem decide a dota~áo de lotes, seu remanejamento, 
etc., dentro dos éjidos, de acordo com os "interesses comu
nitários". 

Cidadania 

Como nao há distin~ao legal entre índios e nio-índios, 
sao cidadáos mexicanos todos os nascidos em território 
mexicano. 
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. . . 
Autogestiio e representafao politica 

O Estado apóia e organiza a forma~áo de cooperativas 
locais para explora~io e comercializa~io dos produtos da 
agricultura, pecuária, artesanato, etc. Os conselhos d~s 
éjidos parti~ipam da formula~io e implementa~io dos pla~ 
nos de desenvolvimento. A idéia é dar a todas as comuni
dades camponesas, incluindo as indígenas, a infra-estrutura . . , . 
e o apoto necessanos para que possam se autogovemar . 

As comunidades indígenas, sequer mencionadas na . 
Constitui~ao., nao participam da elabora~ao dos projetos de 
desenvolvimento das reg~óes .. que habitam. Essa participa~io 
foi indicada como urna das metas do INI, por seu presi
dente, em 1977. Mas, como o modelo é desenvolvimentista 
as comunidades·· indígenas reivindicam o seu direitó a auto-

. gestio segUndo o_s, seus próprios princípios. (BPM) 

PARAGUAI 

Legislafiío 

• O "Estatuto das Comunidades Indígenas" (Lei n.º 904, 
de 1981) ordena as rela~óes entre o Estado paragúaio e as 
popula~óes indígenas, detalhando urna política indigenista 
d~ caráter nacional, com suá institucionaliza~io legal, admi-

. nistrativa e financeira. Para· isso, criou o Institut<? Paraguaio 
do Indígena (INDI), cujas rela~s como Poder Ex'ecutivo 
sao mantidas através do Ministério de Defesa Nacional, 
para coorden~r e implementar a política oficial. 
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De/ inifiío legal de indigena 

Nio há preocupa~o em distinguir o "individuo índio". 
A defini~io legal se· prende a existencia de uma comunidade 
com cultura, . língua, govemo- ("autoridade própria") e 
habitat comuns, ou a possibilidade de rearticula~io de fa
mílias indígenas desaldeadas, com vistas aos benefícios 
legais. 

~ 

Populafiío envolvida 

Ainda que 95~ó dos paraguaios tenham ascende~tes 
indígenas (guarani, principalmente), sao reconhecidos_ ape
nas 17 grupos étnicos, distri)>uídos em cinco familias lin
güísticas (Zamuko, Maskoy, Matako, Guaikuru e Tupi
Guarani), num total aproximado de 7 3 mil pessoas (dados 
de 1981), representando 2,1 ºlo.da popula~ao do país. ·Gros
so modo, os de língua guarani habitam na Regiao Orient_al, 
enquanto os demais predominam no Chaco, onde estao dois 
terc;os da populac;io indígena. o guarani e o espanhol sao 
as línguas oficiais. 

Direitos a terra 

Nao há qualquer reconhecimento de direitos imemo
riais ou congenitos sobre as . terras habitadas pelas comuni
dades indígenas. A concessio de terras para a sobrevivencia 
física e cultural das comunidades, referida na legislac;ao 
como "assentamento", dá-se por solicitac;ao ao Instituto de 
Bem-Estar Rural (IBR), observadas "razóes de seguranc;a 
nacional" que poderio determinar transferencias de índios 
para sítios distintos dos territórios habituais. O reconheci-
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mento oficial da personalidade jurídica da comunidade in
dígena é condi~o para a cessio de ºescritura translativa de 
dominio" e os demais registros necessários. 

Autogestiío e representQfiíO política 

O reconhecimento pelo Poder Executivo de personali
dade jurídica as comunidades indígenas, com vistas a con
cessáo de terras ou outros benefícios legais, está submetido 
a procedimentos burocráticos bem como a elei~o de líderes 
para representá-las. As "normas consuetudinárias", no inte
rior das comunidades, aplicam-se quando nio incompatíveis 
com os "princípios de ordem pública". A "autodetermina
~io'' das comunidades indígenas, ainda que .referida, é cons
trangida pelas finalidades da política oficial, ou seja, a inte
gra~io e assimila~o a coletividade nacional. (JDP) 

' PERU 

Legislafáo 

As disposi~óes legais referentes as "comunidades cam- -
pesinas e nativas" encontrara-se, principalmente, na Cons
titui~io Peruana, promulgada em 1979, na Lei de Comuni
dades Nativas (Decreto-Lei" n.º 22.175, de 1978), regula
mentada mas modificada parcialmente, na Leí Floresta} 
(Decreto-Lei n.º 21.147, de 1975), já com várias altera~s, 
na Leí de Promoc;io e Desefivolvimento Agropecuário (De
creto-Leí n.º 2, de 1980), e nas conven~6es internacionais, 
em especial a Convenc;a·o 107 da OIT, que foram incorpo
radas ao ordenamento jurídico peruano. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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DefintfOO legal de indigena 

Segundo a Lei de Comunidades Nativ~, ainda que es
pecífica para os indígenas da selva amazé>nica, sio etas 
originárias de "grupos ~tribais", estando constituídas por 
conjuntos de famílias vincú}adas por_ idioma ou dialeto, ca
racteres culturais e sociais, propriedade e usufruto comum . . 
e pennanente de um mesmo território .. 

PopufafoO envolvida . 

A populayio indígena é de 10 7~1 370 (dados 1980), · 
ou .46º/o da populayio total (dados 1986),· distribuída em 
58 etnias. Cerca de 31 % da popula~io peruana falam ape-
nas quechua e 4 o/o apenas aymara. " 

Terra envolvida 

Em 1980 pouco menos de 30% do total estimádo de 
comunidades nativas (da selva amazónica) haviam sido ti
tuladas· das 3 O 12 comunidades campesinas (andinas), a 
refonn~ agrária havia regularizado terras a 533, benefician
do 33 ºlo da popula~io comunal. · 

· Direitos a terra e aos recursos naturais 
• 

Somente na década de 70 as oomunidades indígenas 
tiveram com a primeira Lei de ·comunidades Nativas (De
creto-L~i n.º 20.653, de 1974), seus direitos a terra e a 
organizayio própria reconhecidos. Esta_. Lei. foi s~bstituída 
em 1978 por urna nova . Lei de Comunidades Nativa~ que, 
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. . .... 
· junto com: a-·Lei de Pro~~io e Oesenvolvimento Agrope~ , 
cuáriQ, resultoú em verdadeira oontra-refonna, desprotegen
do as coniuníélades da selva e voltando a abrir ·O território 
Peruano. aQS. investimentos transnacionais. De qualquer . . 
modo, a legisla~io em vigor afirma que as terras das comu- ·. 
nidades.csnnpesinas e nativas sio "inenibargáveis e impres-

" critíveis", salvo em caso . de expropria~io por necessidade 
e utilidade pública. A Lei de Comunidádes Nativas (ou seja,' 
da selva amazónica) assegura aínda o caráter "inalienável" 

. . 

das terras comunitárias. Ao· Estado caberia garantir a ·pro-
priedade territorial, levantar o cadastro .correspondente e 
outorgar .os títulos de propriedade. . · 

Os recursos · natúrais, renováveis ou nao, sio· patrimó~ 
nio ·da na~io: minerais, tetras, bosques, fontes de energia, 
etc. pertencem ao Estado, sendo fixadas por lei as condiyóes 
de utiliza~io por este e de oütorga a particulares. Unica- · 
mente a Lei Florestal ressalva que a extrayiO de . madeiras 
dentro do . território das comunid~des nativas somente por 
elas poderá ser realizada. 

Autogestao e representQfOO politica 
.. -

Estao reconhecidas as comunidades campesinas e na· 
tivas existencia. legal e personalida4e· jurídi~a, . e autonomia 
de organiza~io, trabalho e uso da terra, bem como no ambi
to econonüco e administrativo. A Lei de Comunidades Na-

. tivas estabelece, contudo, procediment_os burocráticos e 
administrativos ·para organiza~áo das comunidades (inscri
yáO dos comuneiros, assembléia geral, junta diretiva, etc.), 
e a eleiyáo . de um "chef e" para· representá-la legalmente 
em atos .economicos, Judiciais e administrativos. Ainda que 
o idioma oficial da R~pública se ja o castelhano, se · reco
nhece o uso oficial do quechua e ·aymara; as demais lín-
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guas aborígines integram o patrimonio nacional, sendo ga
rantido o direito de educa~io na língua materna. 

A Lei de Comunidades Nativas estabelece ainda que 
as. comunidades étnicas da selva tem prerrogativa de julgar 
faltas e controvérsias de· "mínima · quantia" entre os mem
bros da comunidade, permitindo urna administra~io de jus

.ti~a direta, de gestio autónoma e conforme ao direito 
consuetudinário. (JDP) 

VENEZUELA 

Legislafao 

O artigo 77 da atual Cobstitui~io venezuelana (de 
1961) diz que a lei estabelecerá o. regime excepcional re
querido para a protefaO das comunidades indigenas e sua 
integrafao gradual a vida nacional. Esse regime excepcional 
está, basicamente, na Leidas Missóes, promulgada em 1915, 
que coloca nas mios dos missionários o controle total dos 
territórios e popula~óes indígenas de suas missóes. Em 
196 7, urna decisio do Ministro da J usti~a afirmava que as 
missóes estao isentas de qualquer outra jurisdifao, e o Exe
cutivo nao tem poder material, local ou pessoal sobre os 
indígenas. Em 1968 f oi criado o Escritório Central de 
Assuntos Indígenas, órgio do Ministério da Justi~a e, em 
1977, foi criado, no Ministério da Educa~io, o Escritório 
Ministerial para a Educa~io nas Fronteiras e Zonas Indíge
nas, quando cresceu a preocupa~o com as fronteiras bra
sileiras. Este órgio está encarregado de orientar e supervi
sionar as missóes, cuidar da educa~io dos indígenas e 
dirigir as entidades indigenistas. 

• 
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De/ inifao legal de indígena 

Urna das poucas defini~s legais de indígena aparece 
numa lei de 1885: descendente direto dos aborígenes desta 
parte da América e parentes até o 4.º grau de consangüini
dade. Mas o direito as terras nao se baseia em critérios 
biológicos (vide infra). O termo "tribo" foi recentemente 
introduzido nos textos legais, referindo-se aos grupos que 
se encontram fora dos territórios das missóes e dos "res
guardos". Em 1979, o Decreto n.º 283 reconheceu legal
mente os "grupos étnicos" venezuelanos (até entio, as leis . 
só reconheciam "resguardos'', zonas missionárias e títulos 
de propriedade coJetiva). 

Popula~ao envolvida 

O Censo Indígena de 1982 apontava a existencia de 
140 040 indígenas em território venezuelano - aproxima
damente 9 ºlo da popula~io do ·país -, pertencentes a mais 
de 25 etnias, sendo as. mais numerosas os Guajiro (37 % ) 
e os Warau (14%). 

.~ -

Direitos a terra ~ aos recursos naiurais 

Os "resguardos", propriedades coletivas indígenas, sio 
reconhecidos · desde o período colonial, e definidos, nurn 
Decreto de 1896, como propriedade. . . legítima e invulne
rável, como qualquer outro tipo de propriedade respeitado 
pelas le is venezuelanas. Os Convenios firmados entre o go
:vemo e as ordens religiosas segundo a Lei das Missóes, 
ainda cm vigor, fizeram com que a maior · parte dos terri
tórios habitados por indígenas se encontrasse em regióes 
missionárias. As terras, no caso, pertencem as missóes. 
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Algumas poucas regióes sio consideradas "zonas reser
vad*'8 indígenas", muitas das terras habitadas por indígenas 
tém status legal de "tierras· baldías", outras tem títulos . de 
propriedade. Muitos índios se encontram em áreas <le Par
ques Nacionais, Reservas Florestais e Zonas de Prote~io . 

A Lei de Reforma Agrária, de 1960, reconhece e ga
rante as populafóes indígenas, que ainda preservam suas 
condifóes comunitárias ou de família extensa, sem aj et ar' 
seus direitos enquanto venezuelanos, o direito de gozar das 
terras, florestas e águas que ocupam ou que a e las perten
cem nos lugares onde vivem atualmente, e sem impedimento 
de sua incorporafaO a vida nacional (Art. 4.º, d). Em 1971 , 
o _Instituto ·Agrario Nacional aprovou o "Programa de De
senvolvimento Indígena'', criando urna secretaria para "Con
cessóes de Terra a Comunidades Indígenas". O Programa 
estabelece que a propriedade coletiva das terras, sua explo
ra~io e· ·concessio de créditÓ cabem a comunidade. A terra 
é registrada como "Patrimonio Familiar", . inalienável _e in
divisível, poden do ser · af etado por medidas judjciais somen
te em caso de "interesse público ou uttlidade coletiva". As 
comunidades titulares sao reconhecidas como pessoa · jurídi
.ca. Em 1976, o Institilto Agrario Nacional concedeu 
344 200 ha para 22 comunidades indígenas n~ Território
Federal do Amazonas. Mas apenas urna pequena parte dos 
territórios habitados é legalmente reconhecida. · 

Cidadania 

Embora várias autoridades tenham diversas_ vezes af ir
mado que os índios tem a cidadania plena, q11alquer que 
seja o seu "grau de civiliza~io", os textos legais em vigor 
permitem igualmente afirmar que devem ser tratados como 
menores, sób a tutela dos missionários. A interpreta~io cor-
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rente parece depender do momento que atravessa a política 
indigenista. 

Autogestao e represent(lfDO política 

Sujeitos ao controle dos ·missionários ou do Estado, 
ambos empenhaqos em "integrá-los", os indígenas venezue
lanos reivindicam, atualmente, o reconhecimento de suas 
especificida~es culturais e o direito de decidirem eles mes
mos sobre o seu futuro. (BPM) 

AUSTRALIA 

Legislafao 

Cada Estado tem sua legisla~io. Os territórios possuem 
governos do Commonwealth,. que tem se mostrado mais pro
gressistas, afastando-se de uma ·filosofía assimilacionista, · 

" promovendo o ~econhecimento de terras · aborígines no 
Território do Norte e eqcorajan4o os Estados nessa via. 

Em 1984, foi proposta pelo governo da Commonwealth 
uma legisla~io nacional (e nao mais estad u al)' que está 
sendo alvo de grande oposi~io por parte das . companhias 
mineradoras, baseada nos cinco princípios seguintes: 

\ i) · a terra aborígine deveria ser objeto de título ina
lienável ·e absoluto; . 

ii) prote~io dos sítios aborígines; 
iii) controle aborígine sobre a minera~io em suas 

! terras; 
iv) acesso a royalties provenientes da minera~io; . 
.v) compensa~io negociada por terras perdidas. · · 



Definifáo legal de aborigine 

A · defini~o tem algumas variantes, sendo a mais co
mum aquela que considera tres elementos: 1) ascendencia 
aborígine; 2) auto-identifica~o como aborígine; e JJ aceita
~io como aborígine pelos outros aborígines. 

PopulQfáo enJ1olvida 

Em 1981, havia 159 897 aborígines, correspondendo a 
1, 1 % da popula~o australiana. 

Terra envolvida 

O total dos territórios de reservas ou missóes é de 
210 367 km2 (1986), o correspondente a 2,41°A> da super
fície da Austrália; 643 079 km2 (8,37 ºA>) sio terras ime
moriais aborígines, reconhecidas como suas (freehold), dos 
quais 458 100 km2 s6 no Território do Norte (nesse territó
rio, os aborígines constituem 64% da popula~io). 

Direitos a terra e aos recursos naturais e 

Nos estados da Austrália do Sul e Vitória, as terras 
. pertencem a uma organizafao aborigine estadual, que as 
g~rencia e cede as co~unidades locais. No estado da Austrá
lia Ocidental, essa organiza~io gerencia as terras, mas nio 
detém o título sobre elas. No Território· do Norte e em Nova 
Gales do Sul, a propriedade da terra é dos grupos locais. 
Em todos os casos, as terras sao inalienáveis. No estado de 
Queensland, as terras pertencem ao estado e sao geridas por 
ele. Em Nova Gales do Sul, 7 ,5 ºA> do imposto territorial 
arrecadado durante 15 anos destina-se metade a constitui~io 
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de um fundo e metade a compra de terras para os aborígines 
no es~d?; ao nível nacional, a Aboriginal Developmeitt 
Comttuss1on pode comprar terras para aborígines em qual
quer estado. 

No Território do Norte, até nas terras concedidas pela 
Coroa a particulares, sempre se resguardaram os direitos de 
ca~a, pesca e coleta dos aborígines. Desde 1976, e embora 
as riquezas do subsolo perten~am, nesse território, a Coroa, 
os aborígines podem ve~ar a minera~io em suas terras. O 
govemador-geral pode, entio, alegar interesse nacional, mas 
essa alega~io tem de ser aprovada pelo Parlamento do 
Commonwealth. A~ mes~as disposiyóes estio sendo pi'Opos
tas no estado de V1tória. No estado de Austrália do Sul as 
comunidades detentoras de terras tem um controle si~ifi
cativo sobre a minerayio: se nao houver acordo, a questio 
vai para os tribunais. Em Nova Gales ·do Sul, as comunida
des aborígines tem a propiredade., e portante o poder de 
~ntrole, de todos os minérios, excetuando ouro, prata, car
vao e petróleo. Em Oueensland, nio detem nenhum controle 
sobre a minerayio. 

Cidadania 

Os aborígines tem plena cidadania e direito a voto. 
Mas nio tem obriga~io de votar como o resto da popula~io . 

.4utogestao e representafao política 

_ Vari~ com os estados. Em vários deles, sao organiza
yoes abongenes que gerenciam as terras (vide supra). Em 
Nova Gales do Sul, há 115 Conselhos Territoriais Locais 
(LALC) que elegem representantes para os 13 Conselhos Re-
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gionais que, por sua vez, elegem os representantes para o 
Conselho de Terra Aborígene Estadual. · 

· . Nos últimos 16 anos, estabeleceram-se redes aborígines 
paralelas ·aos organismos oficiais, que fomecem servi~s le
gais, médicos, creches, ~asas, etc. 

Existe um Conselho Nacional Abo~gine (NAC). cujos 
35 membros sio eleitos, com fun~óes políticas e consl:lltivas 
importantes, mas sem poder executivo, financiado até 1985 
pelo Governo, e filiado ao World -Council of Indigenous 
Peoples. Está sendo discutido um organismo que sucederá 
o NAC. Além disso, existe urna Federa~io Nacional de Con
selhos Territoriais Aborígines, que é urna organiza~io nio 
governamental ocasionalmente consultada pelo Governo, e 
que participa das discussoes da ONU em Genebra sobre 
direitos indígenas. (MCC) 

NOVA ZÉLANDIA 
. ' 

.Legislaf~O 

O Departa~ento . de Assuntos Maorí (vide infra, defi
ni~io legal de indígena) cuida da impleinenta~io da política 
estabelecida pelo primeiro-ministro. Seus objetivos sao, se
gundo o seu regimento: a) mantera terra Maori nas moos 

. de seus possuidores, e seu uso e administrafoo por eles ou 
em seu benefício; b) a preservafoo, incentivo e transmissoo 
da língua maorí, dos costumes e tradifóes, artes e artesanato, 

· e outros aspectos da cultura maori essenciais a identidade 
da rafa maori; e) a qualificafOO de maoris para, e seu ingres
so em, todos os ofícios, profissóes e ocupafóes; d) a promo- ··. 
fªº da saúde, educafoo e bem-estar social para todos os·· 
membros da rafa maori., Além desse departamento, há vários 
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outros órgios encarregados de assuntos indígenas, como a 
Maorí Education Foundation (fundada em 1961), o New 
Zealand Maorí Council ( 1962) e o Race Relations Office 
(197~), cujo objetivo é lutar contra qualquer discrimina~io 
racial e que foi presidido, até 1985, unicamente por maoris. 

A legisla~ao específica para os · Maori se en contra em 
vários atos do govemo neozelandes. O Tratado de Waitangi, 
assinado em 1840, entre a Coroa britanica e os Maori ainda . , 
é invocado por estes e considerado como fonte de direito. 
Seu nio-cumprimento deu origem a duas grandes revoltas 
maoris no século XIX, ambas sufocadas. 

Foi recentemente proposto pelo govemo neozelandes 
urna carta de direitos adaptando as se~oes 25 e 35 do -Ato 
Constitucional canadense. 

Def inifaO legal de indígena 

. Até 194 7, os textos legais utilizavam o termo "nativo", 
que a partir de entio foi substituído por "Maori", definido 
como "urna pessoa da ra~a maori da Nova Zelandia, e todos 
os seus descendentes". Essa defini~ao abrangente coloca pro
blemas para os indígenas, por fazer tábula rasa de suas 
identidades particulares: · agrupados sob esse termo estao 
varios grupos que se sentem diferentes uns dos outros, ainda 
que todQs maori. 

Popula9ilo envolvida 

Segundo os dados of iciais de 1981, os Maorí correspon
dem a aproximadamente 8 % da popula~io neozelandesa e 
constituem a maioria na parte setentrional da Ilha do Norte. 
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Direitos a terra e aos recursos naturais 

A terra ainda é a maior reivindica~io dos Maorí. Em 
1975, milhares deles participaram de urna Marcha pel~ Ter
ra Maorí, que deu origem ao Ato do Tratado Waitangi. 
Esse ato instituiu um Tribunal W aitangi, para investigar e 
dar seguimento a a acusa~óes de nio-cumprimento do tra
tado. O Tratado Waitangi, que é um documento bilíngüe, 
garante, em sua versio inglesa, a posse completa e exclusiva 
das terras e propriedades, florestas e zonas de pesca. O mes
mo artigo garante, na versio maorí, o controle total sobre 
as terras, aldeias, "e todas as coisas por eles (Maorí) valo
rizadas". Nessa e em muitas outras passagens, a garantía é 
mais ampla na versio maorí, e hoje ambas as versóes sio 
levadas em considera~io quando se investigam acusa~s de 
rompimento do tratado. 

Durante o século XIX, atos do governo transformaram 
quase toda a terra maori em propriedade individual; o 
resultado disso foi que muitas das terras passaram para as 
mios de colonos e atualmente apenas 4 ,5 ºlo permanecem 
romo Terra Maorí (controlada pela Corte da Terra Maori1 

encarregada de garantí-la) . O resto se transf ormou em gene
ral land, parte do que é propríedade de indivíduos maori. 

Cidadania 

O Ato de Cidadania de 1977 confirma a cidadania 
plena dos Maorí. Os Atos Eleitorais de 1980 e 1981 insti
tuíram a "opyio Maorí", isto é, o direito, para qualquer 
pessoa de ascendencia maori, de escolher se quer se inscre
ver num Distrito Eleitoral Maorí ou num Distrito Eleitoral 
Ger~. 

A língua maorí é aceita em todas as cortes e negocia
~ corn o governo; muitos documentos oficiais sao bilin
gües e nos textos das leis aparecem frases e conceitos maori . 
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Autogestáo e representafáO política 

Os Maorí atualmente reivindicam o direito a autoges
tio. No Ato Constitucional da Nova Zelandia, de 1852, 
previa-se a defini~io de Distritos Nativos, em que as leis e 
costumes maorí seriam observados. Essa previsio nunca foi 
realizada, e atualmente está em discussio no Parlamento um 
projeto que, se a'Jffovado; irá revogá-la. 

Há cidadios de origem maorí em vários cargos públi
cos, muito poucos nos altos escalóes. Desde 1847, quatro 
membros do Parlamento sio eleitos pelos Maori nos distritos 
eleitorais separados já mencionados. (BPM) 
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l. Algumas posi~óes relativas a 
Constitui~áo de 1987 

1.1. Plreltos Indígenas: programa mínimo, Uniáo das Na~6es 
Indígenas (UNI), entidades de apoio ao índlo, centrais 
slndlcais e associa~6es profissionals e científicas, 1986 

Este programa mínimo aponta para os direitos fundamentais dos 
povos indígenas, a serem inscritos na nova Constituifiio do Brasil. 
A garantia dos direitos territoriais e culturais pr6prios dos povos 
indígenas, bem como o acesso a plena participafiio na vida do país, 
sao princípios básicos para que se possa construir urna Constitui~ao 
democrdtica. 

Primeiros ocupantes desta terra, os índios f oram os primeiros 
destituídos dos seus direitos fundamentais. O resgate da <lívida social 
no Brasil come9a aquí. 

1. RECONHECIMENTO DOS DIREITOS TERRITORIAIS dos 
povos indígenas como primeiros habitantes do Brasil. 

Os índios devem ter garantida a terra, que é o seu habitat, isto 
é, o lugar onde vivem segundo sua cultura e onde viverio suas fu
turas gera~s. Este direito deve ter primazia sobre outros, por ter 
origem na ocupa~io indígena, que é anterior a chegada dos europeus. 

2. DEMARCA~AO E GARANTIA DAS TERRAS INDIGENAS. 
Conforme a Lei n.º 6.001/73, terminou.em 21 de de~mbro de 1978 

'· 
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ó prazo para a demarca9ao de todas as terras indígenas. Hoje, apenas 
1/3 das terras está demarcado. Por isso, -é necessário colocar .esta 
questáo na nova Constitui9ao Brasileira. Contudo, só a demarca9io 
nao basta: é preciso que as terras, urna vez demarcadas, sejam efeti
vamente garantidas, .para evitar as invasóes constantes que até boje 
ocorrem. 

3. USUFRUTO EXCLUSIVO, PELOS POYOS IND1GENAS, das 
riquezas naturais existentes no solo e subsolo dos seus territórios. 
De nada vale a dem~rca~ao e garantia de suas terras, se os índios 
nao puderem decidir livremente como usar as riquezas do solo e 
subsolo de seus territórios. Eles tem direito, como povos diferen
ciad9s, de escolher como empregar estas riquezas. O progresso _do 
Brasil, até boje, se fez as custas da destrui9ao dos índios e da inva
sáo de suas terras. Agora, devem-se respeitar os povos que resisti
ram, assegurando-lhes condi9óes para urna vida digna e para a livre 
constru~ao do seu futuro. 

4. REASSENTAMENTO, -EM CONDI<;OES DIGNAS E JUSTAS, 
DOS POSSEIROS pobres que se encontram em terras indígenas. 
Os índios nao desejani resolver seus problemas as custas dos_ traba
lhadores rurais pobres, que foram empurrados para as terras indí
genas. Por isso, reivindicam que os posseiros pobres tenham garan
tido o reassentamento em condi9óes que nao os desamparem ou os 
obriguem a invadir novamente territórios indígenas. 

5. RECONHECIMENTO E RESPEITO AS ORGANIZA<;OES SO
CIAIS E CULTURAIS dos povos indígenas com seus projetos de 
futuro, além das garantías da plena cidadania. O Brasil é um país 
pluriétnico, isto é, un1 país que tem sorte de abrigar; entre outros, 
170 povos indígenas diferentes. Esta riqueza cultural precisa ser 

' garantida em beneficio das gera9óes futuras d~ índios e nao-índios. 
Para isso, a Constitui9io Brasileira deve incluir o reconhecimento 
das organiza~s sociais e culturais indígenas, assegurando-lhes a 
legitimidade para defenderem seus direitos e interesses e garantin
do-lhes a plena participa9ao na vida do País (UNI, MST, CONTAG, 
CUT, CGT, CONAGE, ABA, CIMI, CONIC, CPT, ABRA, SBPC, 
ANDES, MMDNH, ANA1-RS, ANA1-BA, CPI-SP, CPI-AC, CPI-SE, 
CTI, COPY, CEI, OP~N, CEDI, INESC, CEPIS, IBASE, PASE, 
GTME). 
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1.2. Posh;áo do PMDB apro~ada no 1 Congresso Nacional 
do partido, agosto de 1986 

DIREITOS DOS POVOS INDIGENAS 

ANTECEDENTES 

O programa básico do PMDB, elaborado quando de sua for
ma~áo, no item 11 do 'Capítulo "O PMDB e a Organiza~io da 
Sociedade", já estipulava, com a clareza que caracteriza todo o 
documento: 

" . . . A política indigenista precisa ser profundamente ·revista para 
eliminar o caráter tutelar. O índio precisa ocupar o seu _lugar his
tórico de titular de urna cultura própria, que deve ser respeitada. 
Para isso, o PMDB propóe medidas objetivas como a atualiza~io 
do Estatuto do fndio, para garantir a autonomia das comunidades; 
a demarca9áo imediata das áreas indígenas; a reestrutura9io da 
FUNAI, para transformá-la em: instrumento eficaz de defesa efeiiva 
do índio, come9ando por confiar sua administra~io a um conselho 
integrado, majoritariamente, por líderes índios, antropólogos e mis
sionários. Medidas como a 'emancipa9ao legal', claramente cóntrá
rias aos interesses dos índios, serio combatidas pelo PMDB ... " , 
Os cinco pontos de que o documento tratava: a titularidade de sua 
própria identidade cultural, a autonomia das comunidades, a de
marca~áo imediata das terras, a reestrutura~ao da FUNAI, o com
bate as medidas contrárias aos interesses indígenas, ainda estáo em 
vigencia. Os índios e a Na9ao brasiléira continuam aguardando o 
rt?conhecimento <lestes direitos e a a9ao concreta do Estado para sua 
satisfa~áo. Por isto o Congresso do PMDB nao poderá ter urna po
si~ao muito af astada daquela expressa em seu Programa Básico. 

OS PONTOS PROGRAMATICOS 

1. Direito a viver segundo a sua própria cultura 

O Estado brasileiro, reconhecendo os povos indígenas como 
parte integrante da comunháo nacional, deverá reconhecer e res
peitar suas formas próprias de organiza9áo social e política. Neste 
sentido, deve ser abandonada a perspectiva assimilacionista da po
lítica indigenista oficial que vem persistindo desde o fim do século 
passado. Os índios tem que ser respeitados como sao e nao como 
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a sociedade envolvente imagina que devessem ser. A tentativa de 
homogeneizar os grupos culturalmente diferenciados t~rmina sem
pre em cruel ac;ao etnocida que mina as bases culturais de um povo 
mas nao é capaz de lhe dar novos valores que o mantenham íntegro 
social e eticamente. Neste sentido, o respeito as formas específicas 
da organizac;iio passa a ser um direito de todos os grupos. cultural
mente diferenciados. 

2. O Direito a Terra 

Os índios nao tem na terra apenas um meio de produc;io de 
riquezas. Sua organizac;io social; cultura e vida dependem da rela
c;ao com 11 terra. Mas nao com qualquer terra, tem que ser com o 
território ao qual se integram e do qual sao capazes de extrair seus 
alimentos, seus remédios, seus instrumentos e sua arte e fazer má
gica e colorida as suas vidas. Este território, por~ao de meio' am
biente onde se integra cada urna das na~óes indígenas, tem que 
ser respeitado. 

O Estado bra·sileiro deverá garantir os direitos a continuidade 
de ocupac;iio e uso destas terras pelas popula~s indígenas. Allás, 
este direito, em que pese a sistemática violac;iio, já está reconl:iecido 
na legislac;áo colonial, no lmpério e nas Constitui~~ republicanas 
a partir de 1934, .faz parte de nosso sistema jurídico. 

O conceito de terra indígena, na definic;io de sua extensio, 
deve ser o conceito de habitat, isto é, a terra indígena é aqueta 
necessária para que o grupo possa nao s6 sobreviver físicamente, 
mas, acima de tudo, reproduzir sua cultura. Assim, o território 
indígena compreende o espa~ utilizado para habitar, produzir ali
mentos, ca~ar, pescar e desenvolver a coleta de frutos. Urge a 
regulamenta~io das terras indígenas quanto a preserva~io: do meio 
ambiente e a compatibiliza~io com reservas florestais e parques 
nacionais, estaduais e municipais. 

3. Direito a protefáo pelo Estado brasileiro 

O Estado brasileiro tem o dever de prestar garantía jurisdicio
nal aos povos indígenas, de tal forma que o Ministério Público 
possa intervir sempre que tiver a informa~io de que as leis proteto
ras estejam sendo violadas. Assim, o índio, a comunidade indígena 
ou qualquer cidadio brasileiro pode solicitar do Ministério Público a 
propositura de ac;io civil ou criminal para reparar viola~o ao 
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direito indígena, e, ero nao havendo providencias do Ministério 
Público, propor diretamente as · a~s cíveis cabíveis, isentas sempre 
de custas e com preferencia sobre quaisquer outras. · 

Além da garantía jurisdicional, o Estado brasileiro dará, atra
vés da Administra~iio Federal, apoio social e económico as popu
la~s indígenas, bem como incentivo ao desenvolvimento segundo 
sua própria vontade e cultura. 

A educac;iio será sempre bilíngüe e livre o uso dos idiomas 
indígenas. O Congresso Nacional conhecerá as denúncias de vio
lac;ao dos direitos indígenas e poderá determinar medidas concretas 
de restaurac;io de direitos. 

4. Direito a livre organÍZQfáO 

O PMDB reconhece o Direito dos índios de se organizarem 
segundo sua possibilidade, por regióes, por na~s ou por idiomas 
e com urna organiza~o de nível nacional, que possa representar o 
conjunto dos índios perante o Estado brasileiro. Como todo cida
dáo brasileiro, os índios tero direito a sua organiza~iio de acordo 
com seus interesses, conveniencias e possibilidades. 

A NOVA CONSTITUI~AO E OS fNDIOS 

' .. 
O PMDB, através de sua bancada constituinte, fará com que 

os direitos indígenas acima consignados fa~am parte da nova ,Cons
titui~io Brasileira, para ser efetivamente respeitado o caminho que 
interliga estes lugares e os sítios sagrados; todo lugar enfim, . que 
diga respeito a sua reprodu~áo física e cultural, segundo os usos 
e costumes próprios. 

As terras indígenas, tendo em vista o sistema jurídico brasi
leiro, devem permanecer como bens da Uniio, intransferíveis, indis
poníveis, e inusucapíveis, destinados pela Constitui~o Federal ao 
uso exclusivo dos povos indígenas. O aproveitamento de todas as 
riquezas naturais, do solo ou do sub-solo, vegetais, animais e mi
rierais, deve ser exclusiva do povo indígena que a habita. 

Texto aprovado em plenário em 26.8.1986 
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EMENTA 

O 1 Congresso Nacional do PMDB aprovou: 

A refonnulac;ao completa d~ política indigenista brasileira, 
abandonando definitivamente a perspectiva assimilacionista e pas
sando a definir o direito dos índios viverem segundo sua própria 
cultura. · 

Para isto é urgente a demarcac;ao dos territórios indígenas, en
tendido como seu habitat, isto é, onde moram, produzem alimenta~, 
pescam, ca~am, enterram seus mortos e procedem a seus cerimo
niais. e absolutamente indispensável que o Estado brasileiro ga
ranta que qualquer cidadao possa promover a defesa dos direitos 
indígenas e que o próprio Estado lhe de apoio social e económico. 
Para que tudo isto nao seja apenas um .ato unilateral, há que se 
reconhecer o direito dos índios de se organizarem segundo sua 
possibilidade, por regióes, nac;óes ou idiomas, e possuir organiza~o 
de nível nacional que possa representar o conjunto dos índios 
brasileiros. 

MO<;AO APROVADA N.0 1 

O PMDB, no firme propósito de remover todo o entulho auto
ritário que mancha o sistema jurídico brasileiro e enfraquece a 
liberdade e justic;a social, entende da necessidade de revogac;ao do 
decreto n.0 88.895, que permite de forma subreptícia e inconstitu
cional a expl~rac;ao mineral em terras indígenas. 

A revogac;ao do decreto é condic;ao inicial para que o governo 
da ·Nova República demonstre. a sua boa vontade no sentido de 
encontrar o diálogo e conseqüentemente garantir a sobrevivencia 
dos povos indígenas. 

O 1.° Congresso· do PMDB reivindica que o Ministério de Mi
nas e Energia se abstenha de regulamentar o referido decreto, con
forme se propós a faze-lo em portaría de 10.6.1986, e que, além 
disso, se abstenha de conceder alvarás em áreas indígenas, bem 
como proceda a revogac;ao dos mais. de 500 alvarás já concedidos, 
até que baja pronur:-iamento legal a respeito da matéria. 

(m~o assinada por Mauricio Fruet; Luiz Felipe Mussi e 
Cícero Bley J r .) 

aprovada em plenário em 27 de agosto de 1986. 
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1.3. Proposta do dr. José Affonso da Silva, 
novembro de 1985 
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Submetida a Comissiío Afonso Arinos e enviada pelo autor, para 
discussiío, pelas entidades de apoio a questáo indígena e a UNI-Sul. 

Art. 4 7 - T erras indígenas 

1. As terras habitadas pelos silvícolas sao inalienáveis, a eles 
cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu di
reito ao usuf ruto das riquezas naturais e minerais e de todas as 
utilidades nelas existentes. 

2. As riquezas naturais e minerais existentes nas terras habi
tadas pelos silvícolas só podem ser exploradas por eles, cabendo a 
Uniao tao-somente prestar assistencia técnica e' financeita para tanto. 

3. Ficam declaradas a nulidade e a extinc;áo dos efeitos jurídi
cos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, 
a ocupa<;ao ou a concessáo de terras habitadas ·pelos silvícolas ou 
das riquezas naturais e minerais nelas existentes. 

4. A nulidade e a extinc;áo de que trata a alinea anterior nao 
dáo aos possuidores, ocupantes ou concessionários o direito de a~ao 
ou de indenizayáo contra a Uniao e a Funda9áo Nacional do 1ndio. 

5. Além da Uniao e da Funda9áo Nacional do 1ndio, o Minis
tério Público, qualquer instituic;ao de prote9ao indígena e qualquer 
pessoa do povo serao partes legítimas para promover a~s judiciais 
em defesa dos interesses dos silvícolas"previstos neste artigo e em lei. 

6. Ac;óes propostas por índios ou grupos de índios serio co
nhecidas e processadas, cabendo ao Juiz da causa abrir vista ao 
Ministério Público que se incumbirá de dar seqüencia ao feito no 
interesse da comunidade indígena. 

1.4. Resposta a proposta do dr. José Affonso da Silva 

Participaram da formulQfiíO da proposta representantes da Co
missao Pró-lndio de Sao Paulo, da AssociQfiio Brasileira de Antro
pologia, da Uniáo das Nc-;óes Indígenas-Regional Sul, da Associa-
9iío Nacional de Apoio ao Indio do Rio Grande do Sul, do Centro 
de Trabalho Indigenista, da CoordenafáO de Terras Indígenas do 
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Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário (MIRAD), 
do Grupo de Trabalho Indígena OAB/RJ, do Programa de Etnias 
e Sociedade Nácional. de FundQfiíO Nacional Pró-Memória, do Gru
po de T erras da Superintendéncia do Desenvolvimento do Litoral 
Paulista (SUDELPA), além dos advogados Dalmo de Abreu Dallari 
e Carlos Fredericq M,arés. Proposta encaminhada ao pro/. José Alfon
so da Silva, J de dezembro de 1985. 

Art. t.0 - As terras. ocupadas pelos índios sao inalienáveis, a· 
eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu 
direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e sub
solo e de todas as utilidades nelas existentes. 

§ t.0 - Sao terras ocupadas pelos índios as terras por eles 
habitadas, as utilizadas para ca~a, pesca, coleta, agricultura e outras 
atividades produtivas, bem como todas as áreas necessárias a sua 
reprodu~áo física e cultural segundo seus usos e costumes próprios, 
estando incluídas as áreas necessárias a preserva~áo do seu meio 
ambiente e de seu patrimonio histórico. 

§ 2.0 - As terras referidas no caput do artigo sao bens pú
blicos federais indisponíveis sendo inalterável a sua destina~áo salvo 
em caso de catástrofe natural. · 

§ 3.0 - Ficam declaradas a nulidade e a extin~áo dos efeitos 
jurídicos de atos de qualquer natureza que tenham por objeto o 
domínio, a posse, o uso, a ocupa~áo ou a concessáo de terras ocupa
das pelos indios ou das riquezas naturais do solo e do subsolo nelas 
existentes. 

§ 4.0 - A nulidade e a extin~ao de que trata o parágrafo 
anterior nao dáo aos titulares de dominio, possuidores, usuários, 
ocupantes ou concessionários o direito de a~áo ou de indeniza~ao 
contra o Poder Público e os indios. 

Art. 2.0 - As comunidades indígenas, suas organiza~s, a 
Uniao, o órgao oficial de prote~áo aos indios, o Congresso. Nacional 
e o Ministério Público sao partes legítimas para ingressarem em 
juízo em defesa dos interesses dos índios. 

§ t.0 - Sao comunidades indígenas as que se consideram seg
mentos distintos da sociedade nacional em virtude da consciencia 
de sua continuidade histórica com sociedades pré..c;olombianas. Sio 
indios os membros dessas comunidades. 

• 
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§ 2.0 
- Nas ' a~ propostas por comunidades indígenas ou 

suas organiza~s, ou contra estas, o Juiz dará vistas ao Ministério 
Público que participará no feíto em defesa do interesse indígena. 

Art. 3.0 - Fica reconhecido o direito dos povos indígenas a 
se organizarem segundo sua estrutura social, cujos usos, costumes, 
línguas e tradi~s prevalecerio sempre as determina~ legais ~ 
muns nos atos e negócios que envolverem membros das comuni
dades. 

1.5. Capitulo constitucional 11 Das Popula~óes Indígenas" 
aprovada pela Comissio Provis6rla de Estudos 
Constitucionais (Comissáo Afonso Arlnos), 
1. • de julho de 1986 

Capítulo V J 11 - Das Popula~s Indígenas 

Art. 380 - O Govemo Federal, reconhecendo as popula~s 
indígenas como parte integrante da comunidade nacional, proporá 
legisla~io específica com vistas a prote~ao destas popula~óes e de 
seus direitos originários. 

Parágrafo único. Esta legisla~áo compreenderá medidas ten
dentes a: 

a) permitir que as referidas popula~óes se beneficiem, em con
di~oes de igualdade, dos direitos e p~_ssibilidades que a legisla~io 
brasileira assegura aos demais setores · da popula~io, sem prejuízo 
dos seus usos e costumes específicos; 

b) promo~er o apoio social e económico as referidas popula
~óes, garantindo-lhes a devida prote~ao as terras, as institui~s, as 
pessoas, aos bens e ao trabalho dos índios, bem como a preserva~io 
de sua identidade; • 

e) o apoio de que trata o inciso anterior ficará a cargo de um 
órgáo específico da administra~o federal. 

Art. 381 - As terras ocupadas pelos índios sao inalienáveis e 
serao demarcadas, a eles cabendo sua posse permanente e ficmdo 
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas natu
rais do solo, do subsolo e de todas as utilidades nelas existentes. 

§ 1.0 
- Sao terras ocupadas pelos índios as por eles habita

das, as utilizadas para suas atividades produtivas, e as necessárias 
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a sua vida segundo usos e costumes próprios, incluídas as necessá
rias a preserva~io de seu ambiente e do patrimonio histórico. 

§ 2.0 - As terras referidas no caput do artigo pertencem a 
Uniáo, como bens indisponíveis, sendo inalterável a sua destina~o. 

§ 3.0 - Ficam declaradas a nulidade e a extin~áo dos efeitos 
jurídicos de atos de qualquer natureza que tenham por objetivo o 
domínio, a posse, o uso, a ocupa~áo ou a concessio de terras ocupa
das pelos índios ou das riquezas naturais do solo e do subsolo nelas 
existentes. 

§ 4.0 - A nulidade e a extin~áo de que trata o parágrafo an
terior nao dio aos titulares do domínio, possuidores, usuários ou 
concessionários o direito de a~áo ou de indeniza~io contra os indios, 
e sim contra o Poder Público, pelos atos por ele próprio praticados. 

Art. 382 - A pesquisa, lavra ou explora~áo de minério_s em 
terras indígenas poderáo ser feitas, cóm privilégio da Uniáo, quando 
haja relevante interesse nacional, assim declarado pelo Congresso 
Nacional para cada caso, desde que inexistam reservas, conhe~idas 
e suficientes para o consumo interno, e exploráveis, da riqueza mi
neral em questio, em outras partes do território brasileiro. 

§ l.º - A pesquisa, lavra ou explora~áo mineral de que fala 
este artigo dependem do registro da demarca~iio da terra indígena 
no Serví~ do Patrimonio da Uniáo e da prévia regulamenta~áo a 
ser baixada pelo órgáo federal responsável pela política indigenista 
das condi~s em que se dario a pesquisa, lavra ou explora~io. 

§ 2.0 - A explora~áo das riquezas minerais em áreas indíge
nas obriga ao pagamento de percentual nao inferior a cinco por 
cento do valor do f aturamento em beneficio das comunidades 
autóctones. 

§ 3.0 - Os contratos que envolvam interesses das comunida
des indígenas teráo a participa~áo obrigatória de suas organiza~óes 
federais protetoras e do Ministério Público, sob pena de nulidade. 

§ 4.0 - Ficam vedadas a rem~io dos grupos indígenas de 
suas terras e a aplica~áo de qualquer medida coercitiva que limite 
seus direitos a posse e ao usufruto previstos no art. 381. 

Art. 383 - O Ministério Público, de ofício ou por determina
~áo do Congresso Nacional, as comuni_dades indígenas, suas orga
niza~!\ e o órgáo oficial de prot~io aos indios sio partes legíti
mas, para ingressarem em juízo na defesa dos interesses dos índios. 

Parágrafo único. Nas a~s propostas por ~munidades indí
genas ou suas organiza~s, ou contra estas, o juiz dará vistas ao 
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Ministério Público, que participará do feíto em defesa do interesse 
dos silvicolas. 

1.6. Plataforma mínima de prQpOStas populares para a 
nova Constitui~io brasileira, 1986 

Aprovada a 29.9.86, pelo Plenário Nacional Pr6-Particil'Qfáo 
Popular na Constituinte. 

IV. Quanto a determinados conteúdos da Constitui~io 
( .. . ) 
48. Reconhecer os direitos das na~óes indígenas no que se re

fere a demarca~ao .~ garantía de seu território, ªº usufruto do solo 
e do subsolo, a preserva~áo de sua identidade cultural e garantías 
de plena cidadania. 

1. 7. Posi~o da Federa~ Nacional dos Engenheiros 
e da CONAGE, 1986 

MINERACAO EM AREAS IND1GENAS 

As terras ocupadas pelos índios sao inalienáveis e serio demar
cadas, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido 
o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais¡ do solo e 
subsolo e de todas as utilidades nelas· :existentes. 

Ficam declaradas a nulidade de quaisquer direitos minerários 
referentes ao subsolo das terras ocupadas pelos índios. 

Excepcionalmente, a pesquisa e lavra de recursos minerais em 
terras indígenas poderáo ser feítas, como privilégio da Uniio, sem 
qualquer interesse empresarial, quando baja relevante interesse na
cional, assim declarado Pelo Congresso Nacional para cada caso, 
desde que inexistam reservas conhecidas e suficientes para o con
sumo interno, economicamente aproveitáveis da riqueza mineral em 
questao, em outras partes do território brasileiro, com a devida 
aprova~ao. da respectiva comunidade indígena. 

A pesquisa e lavra de que fala este artigo, também, poderao 
acontecer para qualquer bem mineral, desde que solicitadas pela 
comunidade indígena respectiva e aprovadas pelo Congresso Nacio
nal, sendo realizadas pela Uniáo sem interesse empresarial. 
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O lucro resultante da lavra de bens minerais em terras indí
genas será integralmente revertido em benefício das comunidades 
indígenas. 

A Feder(JfáO Nacional de Engenheiros, que congrega os Sindi-
catos de Engenheiros, aprovou esta proposta no IV Encontro de Sin
dicatos de Engenheiros, Brasília, 30.9 a 4.10 de 1986. A CONAGE 
(Coorden{Jfáo Nacional dos Geólogos, que congrega 18 associafóes 
profissionais e o Sindicato dos Geólogos no Estado de Sao Paulo) 
também a aprovou, em outubro de 1986, como posifáO indicativa 
da entidade até marfo de 1987. 

·. 
' " 

181 
2. Documentos indígenas 

• 

2.1. Prlmeira conferencia dos povos indígenas, 1975 

De 27 a 31 de outubro de 1975, foi realizada a Primeira Con
ferencia Internacional dos Povos Indígenas, em Port Alberni, Co
lúmbia Britinica, Canadá. Essa Conferencia foi promovida pela 
lrmandade Nacional fndia do Canadá. Poi :a primeira vez, na his
tória do movimento indígena, que se reuniram indígenas de 19 
países para colocar e discutir os problemas dos indígenas no mundo. 

As conclusóes da Assembléia Plenária da Conferencia foram 
as seguintes: 

1) que era necessária a forma~io de um Conselho· Mundial de 
Povos Indígenas; 

2) sobre as terras e recursos naturais: 
a) as áreas indígenas devem ser reconhecidas como proprieda

de dos grupos indígenas, a serem por eles controladas; 
b) a propriedade indígena deve, .em todos os casos, incluir os 

direitos a propriedade das minas e ~s de petróleo, o direito 
sobre as águas, praias e mares, o direito a pescar, ca~r e coletar; 

3) sobre a justi~a política, cultural e social. 
' Todos os governos dos países onde há grupos indígenas devem 
reconhecer os direitos económicos, culturais, políticos e sociais dos 
indígenas, tanto como seres humanos individuais quanto como· gru
pos, e iniciar urna colabora~io nacional e internacional para que 
tais principios sejam reconhecidos na prática para todos os povos 
indígenas em todas as partes do mundo. Amparados na Carta das 
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Na~s Unidas sobre a autodetennina~áo dos povos indígenas e 
na Constitui~io de cada país em que se fata de uma igualdade que 
náo se realiza na prática, reivindicamos o respeito e o reconheci
meÍlto da coexistencia de popula~s indígenas com suas expressóes 
culturais nas sociedades nacionais. 

4) A Conferencia Indígena apoiou, através de resolu~o, a luta 
pela Zona do Canal no J>anamá. Também foi feita uma! declara~o 
protestando diante das Na~s Unidas e do mundo contr~ a polí
tica de genocídio e etnocídio praticada contra os grupos indígenas 
que vivero no território do Brasil. Poi fe ita a inda urna declara~io 
sobre a manutenyáo da identidade cultural indígena. (R. Stave
nhagen (ed.) La Legislación Indigenista y los Derechos Humanos de 
las Poblaciones Indígenas em América Latina, vol. 11, pp. 583-584) 

2.2. Discurso de Mar«;al de Souza, indio Guarani, 
ao papa 'Joio Paulo 11, Manaus, 1980 

Santidade Joáo Paulo 11, eu sou representante da grande tribo 
Guaraní, quando nos primórdios, com o descobrimento dessa gran
de Pátria, nós éramos urna grande nayáo e hoje eu nao poderla 
como representante dessa nayáo, que hoje vive a · margem da cha
mada civilizayao, Santo Padre, nao poderíamos nos calar pela sua 
visita nesse país. . 

Como ·representante, porque nao dizer de todas as nayóes indí
genas que habitam este país que está ficando tao. pequeno para 
nós e tao grande para aqueles que nos tomaram esta Pátria. 

Somos urna nayáo subjugada pelos potentes, urna nactáo espo
liada, urna nayáo que está morrendo aos poucos sem encontrar o 
caminho, porque· aqueles que nos tomaram este chio nao tem dado 
condiyóes para a nossa sobrevivencia, Santo Padre. 

Nossas terras sao invadidas, nossas terras sao tomadas, os ~os
sos territórios sao diminuídos, nao ternos mais condiyóes de sobre
vivencia. Pesamos a Vossa Santidade a nossa miséria, a nossa tris
teza pela morte dos nossos líderes assassinados fríamente por aque
les que tomam o nosso chao~ aquilo que para nós representa a 
nossa própria vida e a nossa sobrevivencia nesse grande Brasil, 
chamado um país cristao. 

Represento aqui o Centro-Su} desse grande país,. a nactio Kain
gang que recentemente petdeu o seu líder; foi assassinado Pankaré, 
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no nordeste. Perdeu o seu líder porque quis lutar pela nossa na~o. 
Oueriam salvar a nossa na~io, trazer a redenctio para o nosso povo, 
mas nao encontrou reden~ao, mas encontrou a morte .. Ainda resta 
urna esperan~a para nós com a sua visita, Santo Padre, o Senhor 
poderá levar fora dos nossos territórios, pois nós nao ternos con
diyóes, pois somos subjugados pelos potentes. A nossa voz é embar
gada por aqueles que se dizem dirigentes desse grande país. Santo 
Padre, nós depositamos urna grande esperancta na sua visita em 
nosso país. Leve o nosso clamor, a nossa voz por. outros territórios 
que nao sao nossos, mas que o povo, urna popula~io mais humana_ 
lute por nós, porque o nosso povo, a nossa na~io indígena está 
desaparecendo no Brasil. Este é o país que nos foi tomado. Dizem 
que o Brasil f oi descoberto, o Brasil nao f oi descoberto nio, Santo 
Padre, o Brasil foi invadido e tomado dos indígenas do Brasil. Esta 
é a verdadei~a história. Nunca f oi contada a verdadeira história do 
nosso povo, Santo Padre. Eu deixo aquí o meu apelo. Apelo de 
200 mil indígenas que habitam, lutam pela sua sobrevivencia nesse 
país 'tao grande e tao pequeno para nós, Santo Padre. Depositamos 
no Senhor, como representante da Igreja Católica, chef e da huma
nidade, que leve a nossa voz para que ainda a nossa esperancta 
encontre repercussóes no mundo internacional. Esta é a mensagem 
que deixo para o Senhor •. (Porantim, ago. 1980. Mar~al de Souza 
é da Na~io Guarani, Mato Grosso do Sul). 

2.3. Declara«;áo dos aborígines australianos sobre a 
ideologia, a filosofia e as terras Indígenas, 1981 
(Documento apresentado a Conferencia Internacional 
de Organlza«;óes Náo-Govema"1entais acerca das 
popula«;Oes Indígenas e a terra, Na«;óes Unidas, 
·aenebra, 1981) 

A terra, para o povo aborígine, é urna paisagem espiritual cheia 
de vida . . l! habitada pelos espíritos de seus ancestrais, que se origi
naram do Sonho, o período criativo dos tempos imemoriais. Os an
cestrais viajaram pelo país, vivendo aventuras que criaram os seres 
humanos e os contornos naturais da terra, e estabeleceram um có
digo de vida, que boje em dia chamamos de "o Sonho" ou "a Lei". 
A Lei foi transmitida através de incontáveis gera~s pela memória 
e celebra~io dos lugares que foram o cenário das f a~anhas de nossos 
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ancestrais. A Lei tem sido comunicada através do canto, dan~a, 
corpo, pintura na rocha e na areia, as línguas especiais e narra~s 
orais dos mitos, todos compilados nessas formas de : arte essenctal
mente religiosas. 

o modo como nossa gente diz que se relaciona entre si 6 parte 
integrante de sua rela~io com a terra. Estima-se que antes da inva
sio branca havia 300 000 pessoas nesta terra, que f alavam 500 lin
gues diferentes. E~sa grande diversidade de língu~~ é a manife~ta
~io da identifica~io de cada grupo com a sua reg1ao e, conseqüen
temente, urna expressao de sua diferen~a em rela~io a ~utros gru
pos, cujas regióes representam outras aventuras e outras v1agens dos 
ancestrais. Apesar da diversidade lingüíst~ca e,. em menor grau, d~ 
diversidade cultural, parece haver urna filosof1a comum no conti
nente ~ a que atualmente chamamos de a Lei ou o Sonho. Pe~o 
menos durante 40 000 anos antes da invasáo britanica, a econom1a 
aborígine estava baseada na ca~a e na coleta, de ac~rdo: com um · 
calendário de esta~oes que se aplicava dentro do ter1rt6r10 especí
fico de cada cla. A organiza~ao social em forma de clis nao' resul
tou em unidades distint'as, como no caso da Africa tribal,, mas· esses 
clás eram unidades interligadas por rela~óes de casamento, econó
micas, políticas e religiosas. Em sua essencia, cada cla e.ra com
posto de descendentes de um ancestral cemum, tanto por hnha pa
terna como materna, que eram as figuras centrais, com quem se 
resolviam todos os assuntos do cla. Foi basicamente através do 
casamento que se. chegou a unidade política dos clas, porque as 
esposas dos membros de cada cla continuavam pertencendo a seus 
próprios clas, e permaneciam co-proprietárias do patrimonio del se~s 
clás. Assim, as rela~óes de parentesco formavam urna abstra~ao 
extremamente esotérica, e embora as pessoas estivessem dispersas 
em grandes áreas, estavam relacionadas entre si por preceitos cultu
rais e religiosos. 

A antiga e duradoura ideología e filosofía do Sonho est~ a~al
mente amea~ada pela intrusio da ideologia branca, que se infiltra 
em todas as institui~óes que sao consideradas na Austrália como 
fontes únicas dos valores, da moral, a for~a da lei, etc. 

Esses dois sistemas coexistem (embora o sistema branco nio o 
reconhecesse até pouco tempo) e os dois sistemas sáo fundamental
mente incompatíveis: o sistema aborígine da Lei está baseado na 
descendencia dos heróis ancestrais que gravaram na memória a 
existencia aborígine neste continente, baseado na rela~io aborígin~ 
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com a terra e, portanto, com outra gente; o sistema branco, ao 
contrário, está baseado nas rela~s de propriedade, no enriqueci
mento pessoal e na monopoliza~io dos recursos por uns poucos. 

Nossa· existencia social e nos&o conflito com a sociedade bran
ca, tanto nacional como internacionalmente, dadas as rela~ ina
ceitáveis de companhias mineradoras multinacionais com comuni
dades . aborfgines particulares, está baseado na determina~o inque
brantável de manter a nossa identidade, a nossa rela~o com a 
nossa terra, e a recusa da interfer!ncia das instituí~ brancas eni 
nossas vidas, ao nivel comunitário e nacional. 

A nosso ver, isso descreve a situa~o atual e pode muito bem 
ser resumido dizendo que ()S brancos se baseiam em mitos de sua 
superioridade para assegurar o seu poder e _govemar em nossa terra. 

Cremos que o govemo determinou quais sáo os valores que 
devem prevalecer em nossas comunidades e, desse modo, o con
flito entre os aborígenes e os australianos brancos fica declarado. 
(Segundo a Conferencia Nacional Aboiigine, nio existe nenhum 
fator comum entre os australianos brancos e o povo. aborfgine que 
possa ser usado para desenvolver o respeito mútuo.) 

A diferen~a entre os dois povos se define claramente se ~ leva 
em conta que as origens da Austrália branca estio baseadas no 
material e sáo opostas as da sociedade aborfgine, que nio tem 
conceitos materialistas e está baseada na espiritualidade. 

U ma ideologia moderna para os povos australianos indigenas 

Num outro tempo, depois do Sonho,. nosso mundo se ordenou 
a partir das coisas que o formavam: a .terra, o mar, as coisas vivas 
e Yolnga. Todas essas coisas eram de dois tipos: Dhua e Yrritja, e 
as duas se mantinham em equilíbrio. Hoje em dia o equilibrio 
mudou. · 

Nós, os indígenas da Austrália, nos encontramos na mesma si
tua~áo que a maioria dos outros povos do 4.0 mundo. Estamos 
incrustados numa sociedade composta por pessoas provenientes de 
outros lados do mundo, mas que também vivem em nossa terra. 
Para nós, como para outros na mesma situa~áo, a característica 
mais importante, que nos distingue dos outros povos do mundo, é 
que nos recusamos a abandonar nossa identidade. 

e essa identidade, baseada em nosso indigenato, que forma a 
nossa ideología de vida e, inclusive, de sobrevivencia. Sobrevive
mos a destrui~o ativa de nossa sociedade. Vimos esta terra nossa 
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mudada e de tal modo alterada que apenas uns poucos grupos de 
nosso povo podem continuar tendo um modo de vida e um sistema 
economico romo o que existia antes. 

Esses sobreviventes· de nossa forma tradicional sáo testemunhos 
da ordem e · perfei~io de nossa sociedade. E é por eles, e somente 
gra~as a eles, que podemos aprender adequadamente o nosso pas
sado - como somos e de onde viemos. 

Tradicionalmente, nossa sociedade está baseada em tres princi
pios fundamentais. O primeiro deles er~ ·urna religiio poderosa que 
abarcava tudo. Acreditamos que as crian~as aborígines nasce111 de 
mulheres, mas sio concebidas por urna fonte espiritual cujo ma· 
nancial d a terra. E para nós, a terra tem dois tipos de paisagem: 
urna física, que pode ser vista por todos os seres humanos, e a 
outra espiritual, que só nós podemos ver. Para o povo aborfgine, 
só existe um modo de possuir a terra, que é ser concebido por ela. 
A terra é a origem. Este · princípio importantfssimo irnpediu qual
quer apropria~io da terra, o que constituiu urna maldi~io para o 
resto do mundo. Para nós, isso trouxe ordem e estabilidade. 

Acreditávamos que os seres humanos eram urna síntese, de par· 
tes mortais e espirituais. A diferen~a de rnuitas outras religióes do 
mundo, acreditamos que a personalidade é o produto dessa síntese 
e que nio está contida somente numa das partes. Quando sobre
vém a morte, o espírito permanece e regressa a terra. 

Nio há paraíso, nem inferno, nem deuses para recompensar ou 
gratificar, mas, antes, o espiritual e o mortal sio um e o cornporta
mento moral de nossa ·gente era regido pelas conseqüéncias e res
ponsabilidades espirltuais imediatas. Nosso mundo foi criado por 
seres espirituais ancestrais que deram forma a terra e a nós - e 
isto f oi o sonho. 

O segundo princípio da ordem era nossa organiza~o social. 
Quando nascia urna crian~a, era irmi de todos os outros seres hu· 
manes vivos. Tínhamos urna das organiza~s de parentesco mais 
extensas do mundo e que inter-relacionava, através da religiio, todo 
o mundo das coisas vivas e inanimadas. A mortc nio privava urna 
crian~a de sua mie, pai, tio, tia, irmio ou irmi. Até boje, quando 
os aborígines usam o termo "irmio" ou "irmi", isso significa mais 
do que urna rela~io, camal ou sanguínea. 

o terceiro princípio da sociedade era o sistema economico. 
Todos os seres humanos praticam alguma forma de troca de ma-
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teriais e outras coisas, e a sociedade aborígine nao era ex~o. 
Mas a natureza do sistema de intercambio, essa sim, era excepcional. 

Os aborígines f oram mu itas vezes qualificados de nao-materia
listas. Jsso nao só está correto, como também as próprias caracte
rísticas de nosso sistema económico tradicional nos impossibilita
vam de sermos diferentes. Praticamos um sistema quase exclusivo. 
Para nós, o mais próximo, disso a que chegaram outras sociedades 
é o intercambio de dons. 

A gratidáo estava no centro. Os materiais, os servi~os, a res
ponsabilidade, a oferta de esposas, todas éssas coisas podiam ser 
trocad~s e fazer parte desse sistema: um merbok (ato de intercam
bio). Quando algo passava de urna mio a outra, urna moeda invi· 
sível passava no sentido contrário: o que recebia se transformava 
em devedor

0
do que dava e a dívida nunca podía ser saldada. Podía 

ser transferida, e era regulada e ordenada. 

Como nao havia retribuicrao no intercambio, a d(vida era eterna, 
e por isso todas as coisas dentro do sistema tinham o mesmo valor. 
A aquisi~io de bens materiais nao significava nada. Assim como 
na sociedade australiana nao-aborígine alguém pode adquirir rique
zas, possuir urna grande quantidade de dinheiro, as pessoas abo
rígines também podiam adquirir riquezas. Mas o que adquiriam 
era urna grande quantidade de pessoas endividadas com elas, que 
por suai vez deviam as outras. Assim, as pes.soas mais ricas podiam 
ter pouquíssimas posses e, no entanto, como todos os seres humanos 
ricos e poderosos, um grande status em nosso mundo. 

Esses tres princípios juntos forma~ urna sociedade altamente 
ordenada e sofisticada. Os elementos integrantes de nosso sistema 
eram a terra, os seres humanos, e todas as outras coisas que con
viviam conosco. O sistema estava em harmonia e equilíbrio, e essa 
era nossa perfei~ao. 

O problema era que se qualquer um dos elementos do sistema 
fosse destruído, o círculo de perfei~ao romper-se-ia. Há 194 anos, 
o círculo se rompeu e nas áreas austrais do continente· nossa socie
dade foi destruída. O equih'brio e a harmonía se perderam, mas a 
for~a deles continuou vivendo dentro de nós, os sobreviventes, e 
deu origem a identidade que levamos conosco até o século XX e 
mais além. I! essa identidade que nos diferencia de qualquer outra 
pessoa que vive em nossa terra. J! essa identi<;lade que faz de nós 
o que somos. 
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Somos aborígines, somos os ventos do deserto, somos as pla· 
nícies ensolaradas, somos as águas puras, somos a Austrália. Esta 
terra é nO$Sa por. direito de nascimento. Neste novo mundo, nesta 
nova sociedade, só ternos um princípio: se.rmos os gu~rdiies de 
nossos irmios. 

No que diz respeito ao resto do mundo, ternos o direito de 
ser o que somos, o direito a independencia, a autodetermina~io, a 
nosso próprio destino, o direito de sermos nós mesmos. Nio somos 
mendigos. S6 buscamos o que é nosso,-e a terra é nossa. Vivemos 
no planeta Terra e somos cidadios deste planeta. Nio queremos 
transformar em refugiados os descendentes dos invasores que vie· 
ram viver aquí. Podemos caminhar ao lado deles, com amizade e 
boa vontade, mas nio seremos subjugados nem permitiremos que 
esta nossa terra seja subjugada por suas necessidades e ambi~s. 
Este é o nosso mundo. Estamos dispostos a compartilhá-lo, mas 
nio a entregá-lo. (em El Indigena y la Tierra. Conferencia de Gi
nebra, 12-18 de setembro de 1981, Mundo Shuar, 1983, pp. 33-36.) 

2.4. Multlnaclonals e os povos Indígenas no hemisf6rlo 
ocldental (lnternatlonal lndian Treaty Council) · 

" 

(Documento a presentado a Conferencia 1 nternacional das Orga· 
nizQfóeS Náo-Governamentais acerca das populQfóes indlgenas e a 
terra, Nafóes Unidas, Genebra, 1981) 

lntrodufáO 

Desde a chegada das grandes companhias ao hemisfério oci· 
dental, as rela~s destas com os povos indígenas tem sido de 
explorador e explorado. No início houve um comércio entre os 
povos indígenas e os europeus: espécies e ervas medicinais em troca 
de tecnología e. animais importados. 

Contudo, num curto. espa~ de tempo, as corpora~ ~an
geiras come~aram a se concentrar un,icamente na· compra e acumu
la~io de terras. 

Com o passar dos séculos, as empresas foram adquirindo con
trole sobre nossas terras, que sio o recurso vital de nosso povo. 
()~ conquistadores, buscando ouro e prata, formaram a primeira 
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onda colonizadora no Sul do heinisfério ocidental, enquanto no 
Norte as companhias e os colonizadores queriam terras f'rteis. 
A segunda corrente veio em busca de madeira e ferro para a cona
tru~io de ferrovias para a .. Grande fronteira do Oeste". Ao lon10 
desse processo, ·as rela~s entre as corpora~s e os povos indíge
nas mudaram pouco a pouco. Urna primeira ·etapa, que -vai de 
16:00 a 1900 (mais tarde em algumas : egióes da América do Norte), 
fo1 quando as corpora~óes solicitaram o acordo dos indígenas, ou 
um suposto acordo, para explorar os recursos naturais que a terra 
ofereda. 

A mio-de-obra indígena se fez necessária; os ca~adores do 
Norte obtiveram-na por meio de cbntratos ou de escraviza~io. Foi 
este o caso dos tecelóes do sudoeste e dos indígenas bolivianos, 
que foram fo~ados a trabalhar nas minas de estanho. O mesmo 
tipo de acordo foi solicitado para o transporte dos recursos da 
periferia para o ce~t~ colonial; o tratado 'Bozeman de 1868, por 
exemplo, que perm1t1a a passagem pela terra Lakota, inscreve-se 
nesse contexto. 

_ Nesse q~adro histórico, pode~os perceber que nossa partici~ 
pa~ao e apo10 foram fundamenta1s para o desenvolvimento dos 
EUA e de outros impéríos ocídentais; apesar de nossos esfo~os 
nos últimos anos, os indígenas continuam. perdendo influencia e 
em muitos casos mais do que no passado, transformando-se eU: 
obs!ácu~os para a explora~io de nossas terras por parte de multi
nac1ona1s. 

Quando os recursos minerais e energéticos se encontram em 
nosso subsolo, debaixo de nossas reservas, para a atual onda colo
nizadora o obstáculo a explora~io dessas riquezas sio nossos povos: · 
e aldeías, e a própria base orginica da economía de nossas na~. " 
Um caso revelador é o dos povos Cree, ao norte do Québec e 
o grande projeto hidrelétrico da companhia Québec Hidro e , de 
out-ras empresas. Por esse projeto, as terras Cree serio cobertas 
de água e a eletricidade gerada será exportada para o Estado de 
Nova York, nos EUA. 

No sudoeste dos Estados Unidos, 9000 Dine (Navajo) estio 
experimentando a "persuasio" e o reassentamento fo~ado de seus 
povos e casas, porque se encontram instalados sobre a enorme 
jazida de carvio de "Black Mesa". O mesmo ocorre com os povos 
indígenas do Amazonas e outras popula~ da América Latina, 
cujas terras integram o "milagre económico". Todo esse processo 
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é. numa certa medida, urna simples questio de demografia e tec
nología. No passado, o trabalho das popula~óes autóctones foi 'tte
cessário para o exito das companhias multinacionais e de seus pro
jetos; mas agora a popula~io indígena diminuiu no .norte do país, 
encontra-se mio-de-obra f acilmente entre os desempregados da in
dústria siderúrgica dos EUA e dOi Canadá e os mineiros de carvio 
das Montanhas Apalaches. A mio-de-obra também pod_e ser recru
tada entre os novos imigrantes a "Terra prometida". A~nas no 
norte dó Canadá e outros poucos lugares o trabalho dos indígenas 
faz parte do exito do projeto das multinacionais, já . que agora o 
traba1ho dos Denes do norte é vital para as minas de urani~ da 
Cia. Rio Tinto Zinc e da Eldorado Nuclear, assim como o traba
lho dos indígenas na United Fruits Company. 

Com o progresso da tecnologia, o trabalho indígena vai rapi
damente perdendo importancia: a máquina substituí o homem. As 
minas a céu aberto, na reserva Dine de Great Plain, assim co~o 
na dos Crow, já nao dependem da mio-de-obra indígena; s6 depen
dem do insumo. de capital . . . e dos recursos naturais de nossa 
terra. 

---
A energia e as companhias mineradoras 

Em nossa gera~áo, nós, indígenas norte~americanos, ternos po
dido conservar menos de 4°/o de nossas terras, que em sua maior 
parte se -encontram no norte, na regiio chamada Canadá e no 
"Sudoeste dos Estados Unidos". Essa terra possui aproximada
mente metade de todos os depósitos de urftnio da América do 
Norte e metade de todo o carvao do Oeste. Além disso, nessa 
regiáo, no subsolo dos Inwit e dos EsJdmo, encontram-se imensas 
reservas de petróleo e gás natural, que tem urna importancia vital 
para o "mundo desenvolvido" . As vastas reservas de uranio sio 
particularmente importantes para a acelerada nucleariza~o do mun
do. Atualmente, os EUA sao o primeiro produtor mundial de 
material estratégico, seguidos pelo Canadá. 

De acordo com um informe da OECD, sobre a produ~áo de 
uranio ( 1980), havia 368 minas sendo exploradas na fronteira dos 
EUA com o Canadá, produzindo aproximadamente 18 900 tone- . 
ladas de óxido de uranio por ano, uranio que é a matéria-prima 
básica para a indústria atomica. 
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A CorporafáO de Rio Tinto Zinc 

A Rio Tinto Zinc é a rn•ior eorpora~io mineradora do mundo·. 
Opera ein todos os continentes, dedicando a maior parte de 8ua 
atividade ao urinio, de que é a maior produtora mundial. Em
bora a companhia seja de origem britinica, sua natureza a trans
forma em multinacional. A RTZ é proprietária de 59% do capital 
acionário da Rio Elliot Lake, Orttario. Opera~ similares sio 
efetuadas pela companhia Saskatchewan, de Bancroft, Ontário, e 
Thunder Bay, também de Ontário. O uranio produzido atualmente 
pelo Canadá chega a 7 000 toneladas, e a maior parte dele é 
processada pela RTZ, que também está envolvida num projeto 
semelhante em Moab, Utah, EUA. Este projeto, assim como os 
outros, está localizado em terras indígenas ou em suas vizinhan~s. 

Os ef eitos dessa indústria extrativa sobre a saúde da popula
~io indígena com~aram a se manifestar nesta gera~o, devido ao 
" período latente" das doen~as provocadas pela radia~o. Muitos 
mineiros de uranio contraíram diversas doen~as respiratórias, ge
ralmente associadas a urna exposi~io prolongada a radia~io, e par
ticularmente cincer do pulmio, além de graves doen~as da pele, 
do aparelho digestivo e outras. . 

A popula~áo indígena que vive próximo das zonas mineiras 
registra um aumento alarmante de ma1forma~s congenitas, de 
leucemia, de cincer do pulmio, da vesícula e do aparelho diges
tivo; certamente isso se deve a polui~o ambiental, que afeta a 
vida organica e economica dessas popula~s. 

As opera~s da RTZ tem um caráter "nio-economico". A 
contamina~io das águas no norte, afetando os recursos de · pesca, 
incide, num efeito em cadeia,_ no envenenamento dos a1imentos; o 
que deve ser atribuído - em grande parte - as opera~s da 
RTZ. Nas proximidades do Lago Elliot, zona em que a RTZ de
senvolve sua atividade mais intensiva, foram encontradQS numero
sos fetos de a1ces bicéfalos. 

A RTZ tem a fama de ser a empresa com a maior voca~ 
colonialista entre todas as que operam em terra indígena. Para 
esclarecer nossa afirrna~io, lembraremos que se a RTZ é a t t.• 
produtora de uranio nos EUA, com opera~ no norte do Cana
dá, na Austrália e na Namíbia, revelou-se urna grande fo~a geno
cida e colonizadora de povos. Ta1vez o melhor exemplo seja o 
da Rossing Uranium Mine, na Namíbia. Apesar da fo~ com que 
as Na~s Unidas condenaram as multinacionais na Namfbia (po-
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si~io clara no primeiro decreto que condena o saque aos ~~s 
n~turais daquele país), as opera~ da RTZ, que é propnet~r1a 
da maior mina de uranio do mundo, com o nome de Ross1ng 
Uranium Ltd., opóem-se abertamente aos esfo~s _do órgio. inter
nacional. Por isso podemos dizer que a RTZ continua prat1cando 

0 colonialismo, em flagrante viola~io das leis intemacionais. 

A Kerr McGee Corporation (KMG) 

Esta firma é a mais integrada na indústria nqclear dos EU~, 
onde está sediada. Operando em escala mundial, a KMG é parti
cularmente ativa nessa indústria, e se especializou na explora~io 
mineral das reservas. A KMG produz 33% do uranio dos EUA, 
extraídos dos territórios Navajo e Pueblo (sudoeste dos EUA), e 
na regilo denominada Wyoming que, por tratado, _é a terra dos 
Lakota (Sioux) e dos Arapache. A dita corpora~o é tristemente 
célebre entre as comunidades indígenas, por ter provocado numa 
parte da reserva dos Navajo uma forte polui~io, perigosa nio so
mente para as águas e a terra, mas também para ~ pessoas. 

.continuando uma opera~o iniciada em 1952, ass1nou um con
trato com a Comissio de Energía AtOmica dos EUA, e negociou, 
sempre por via contratuai, a concessio par~ a explora~~ . de uma 
grande jazida de urinio coro o Conselho .Tnbal dos ~avaio. Quan
do se iniciaram as pros~ na locabdade de Shiprock, foram 
Contratados 150 trabalhadores indígenas. Em 1980, quase metade 
deles tinha morrido de cincer pulmonar causado pelas radia~, 
e urna alta porcentagem de bebas com deforma~ congenitas, 
leucemia e outros tipos de cancer foi registrada naquele povoado 
isolado.i . 

Quando, em 1968, a KMG deixou a mina de Shiprock, por 
ter esgotado as jazidas, deixou atrás de si os trabalhadores e 71 
acres de terra cobertos de uranio, o lixo que a companhia deixou, 
altamente radioativo, e que contaminou o principal recurso hfdrico 
da regiio, o rio San Juan, porque o monte de resíduos foi deixado 
a menos de 20 metros do rio. 

A KMG continua se expan.dindo nos territórios dos Navajo e 
Pueblo, gra~as, principalmente, ao financiamento do gove~o norte
americano. Nesse sentido lembramos o programa para tre1namento 
dos mineiros de uranio, que custa cerca de 2 milhóes de dólares, 
financiado pelo Departamento de Trabalho dos EUA e desenvol
vido pela KMG na reserva indígena. 
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A Anaconda Compan.y - ARCO 

Há muitos anos essa companhia opera na indúsfria do cobre. 
Grandes minas em todo o continente americano documentam a his
tória da Cia. Anaconda e os efeitos de sua obra sobre a terra e 
seus habitantes. Recenteme~te, com o início da .era atomica, a com
panhia entrou nesse setor. Concentra ~us interesses nas jazidas 
de urinio, e seu maior complexo ~eiro se encontra na Laguna 
Pueblo, no sudoeste dos EUA, onde as explora~s a céu aberto 
f oram diminuindo gradualmente, parando por completo este ano, 
por estar esgotada a jazida. Durante o seu funcionam~nto, .. a jazida 
de Laguna Pueblo foi a maior jazida a céu aberto do mundo, pr6-
duzindo mais de 6 000 toneladas por ano. 

- .,,,,¡.. - -

Em 1973, a Agencia ' American~ para a Prot~o do Meio Am-
biente comprovou que as águas da superfície e os len9Óis subterri
neos de Laguna Pueblo estavam gravemente contaminados pela ra
dia~áo proveniente da mina. Em 1975, esse órgáo do govemo de
tectou urna polui~io generalizada em todos os len96is de água do 
sudoeste, que foi atribuida, as opera~óes daquela mina. Em 1978, 
constataram que as casa8_.-· dos mineiros tinham· sido construidas 
com material radiativo, assim como o quartel general da tribo e 
o centro comunitário; em todas as rúas "consertadas" pela com
panhia tinha sido empregado . material radiativo. o que resta boje 
em Laguna Pueblo, cuja economia dependía. da mina, sio montes 
de material rádiativo abandonados pela empresa. 

' A Homestake Company .e a United N~clear Co. 
. 

Tudo come~u com as prospec~s minerais de George Hearst 
nas Black Áills, na na~o Lakota. Em 1974, George Hearst des
cobiiu uma grande jazida . de ouro nessas montanhas sagradas ·e, 
tres anos depois, os EUA. revogaram unilateralmente o tratado 
assinado em 1868, em Fort Laramie. Assim, tomaram posse do 
ouro de B_lack Hills, conhecido como a mina de ouro da Homes
. take em Lead, Dakota do Sul, EUA, que fornece ao govemo a 
maior -parte de suas riquezas. 

Diversificando-se, a Homestake se expandiu para a América 
Latina, especialmente para o Peru, mas logo voltou a América do 
Norte, investindo novamente sobre as terras ~ndígenas. A Homes
take Co., de capital privado,¡ boje "possui" a inaior parte do terri
tório do Estado de Dakota do Sul. Mas também tem muito inte-
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resse na regiio sudoes.te onde, em colabora~o com a United Nu
clear Co., realiza urna série de atividades de extra~o e produ~o 
de uranio. 

Em 1979, o maior desastre da indústria nuclear americana 
ocorreu quando um dique contendo resíduos de uranio altamente 
radiativos se rompeu, numa instala~o da United Nuclear Co.: 

·m~is de l 00 milhóes de galóes de água radia ti va foram derramados 
sobre a comunidade navajo de Churcreck, e mais de mil habitantes 
e seu gado foram contaminados. 

O Centro de Controle de Doen9as, 6rgio do governo dos EUA, 
conduziu urna· série de análises totalmente inadequadas, mas alguns 
meses depois os animais já mostravam sinais evidentes de enve
nenamento. Estavam sendo destruídos por dentro ~la radia9io. 

Tanto a companhia quanto q Estado ignoraram a inunda~iÓ 
radiativa, e tomaram medidas instlficientes para a purifica~io das 
águas. A companhia ainda opera, hoje, na regiio, e controla a 
maior parte de sua economia. 

~ 

A American Metal Clímax Corporation (AMAX) 

A ·AMAX é urna 'companhia mineradora com atividades diver
sificadas, mas concentra-se principalmente na prOdu~io de molibde~ 
no e, nos últimos anos, de cobre e de carvio. Atualmente é a 4.• 
empresa de extra9io de carvio dos EUA. Há algum· tempo, a 
AMAX entrou· em conflito com as na~s indígenas de Northern 
Plain, quando quis abrir urna mina a céu aberto de carvio na 
reserva Cheyenne do norte, contra a vontade da imensa maioria 

' da popula9io. Naquele momento, a companhia foi derro.tada, mas 
voltou a atacar de um modo mais agressivo, nas reservas de Pa
pago e Pima, no sul do Arizona, onde tem · urna mina de cobre. 
E, há pouco tempo, obteve um contrato para a instala~io de urna 
mina de molibdeno, na reserva Colville, no Estado de Washington. 

Esse complexo está localiz.ado no monte Tolman, que é um 
lugar sagrado .para os habitantes da reserva, que por isso se opóem 
terminantemente a sua existencia1 A empresa tem a inten~io de 
remover o topo da montanha, mas em troca prometeu empregos 
ao povo de Colville. Muitos temem que se a montanha for muti
lada, seja destruída a popula~o. juntamente com as várias espécies 
de peixes, pássaros e plantas raras que vivem na regiio. A AMAX 
está prestes a destruir a base organica da economia comunitárla 
de Colville. . 

•' 
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Conclusao 

Considerando a periculbsidade das opera~s das multinacio
nais nas reservas, este informe se concentrou nas indústrias de 
uranio, em primeiro lugar . por causa dos efeitos da radia9io sobr¡· 
a natureza e, portanto, pelo caráter domin~nte do processo de colo
niza9áo em rela~io a energia e a corrida armamentista em·· países 
em desenvolvimento e industrializados. 

A naturez~ parti~ular de nossa 'rela~io de colonizados co~ os 
EUA e com o Canadá possibilita essas situa9óes. Um alto 'grau de 
dependencia (a "ajuda económica" do governo federal) mantém em. · 
grande parte a estrutura de poder . sobre a reserva, a que se acres
centa o financiamento de empresas mistas e diversos projetos desse 
genero. Um controle adicional, economico e político, sobre as ope
ra9óes nas reservas, perpetua urna estrutura económica de depen
dencia, seja do governo, seja da indústria minefra, como ocorreu 
nos últimos anos. Um controle· posterior mantém um ·alto nível ~e 
"desocupados", que chega a 50°/o. · 

Tudo isso é cuid8dosamente mantido nos limites do que os 
EVA e o Canadá quiseram chamar de "popula~io prisioneira". 
O cerne de nossa resistencia e da natureza crítica dessa cofoniza-. . . 
~io moderna é o fato de· que, para nós, "é impossfvel f.ugir". A 
situa9io que vivemos pode ser · resumida num texto de urna agan'" 
cia governamental americana, a. Los Alamos Scientific Laboratóry, 
que em 1978 afirmav•: "Talvez a melhor solu~io para o problema 
da radiatividade (do uranio) fosse limitar os territórios da indús
tria extrativa e retirar deles seus habitantes". 

Por nossa parte, nao admitimos que nos ·tirem de nossos ter;ri
tórios. Ironicamente, todos os anos · sao realizados debates sobre ·os 
problemas da prolifera~áo nuclear, e sio tentados acordos para 
controlar os armamentos, mas todos os apos se produz uranio em 
nossas terras, pelo governo ;dos ·EUA, do Canadá, e por suas cor
pora~óes. Projetos para produ~ao de uranio sio financiados em 
nossas terras por países pobres em recursos naturais, como a Ale
manha Federal (Uranerz e Urangesellschaft) e a Fran~a (AMOK 
e Minatome). 

' 

Para nós, essa é urna forma d~ hipocrisia: nosso genocídio 
é conseqüencia do apoio a nucleariza9áo acelerada e da corrida 
armamentista mundial. Acreditamos que um dia também voces 
entenderáo que essa forma de progresso, de energia e de poderlo 
bélico nao é senio a expressio mais acabada do genocfdio mundial·. 
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Falamos com experiencia própria (El Indigena y la Tierra. 
Conferencia de Ginebra, 12-18 de setembro de 1981, Mundo Shuar, 
1983, pp. 57-63). 

I 

• 
2.5. A origem dos brancos e das desigualdades: mito~ dos 

índlos da aldeia de Santa Rosa, Bahia (índios 
tuplnlquim ·e Kamuru-l<ariri), reeolhiclo por 
C. Nimuendaju por volta de 1940 

Os GDmeos 

. 
Urna índia vagava só pelo mundo. Um dia ela se encontrou 

com Jesus Cristo,, que apontou para ela com o seu cajado, e · com 
isto ela ficou grávida. Ao anoitecer. ela chegou a urna casinha 
modesta, onde moraYa o rato Xupaty~ ·Ela passou a noite numa 
rede armada pot baixo da de Xupaty e, do éalor do corpo deste, 
ela ficou grávida pela segurida vez. Depois, ~la chegou a casa da 
on~a que tinha muitos filhos. A velha ·quis matar a m_µlher mas 
os filhos lhe ·Pediram que os deix~ criá-la como xerimbabo. Mas 
a on~a velha terminou por matár a mulher. Quando ela abriu o 
corpo, saltaram dele dois meninos, urn índio e um branco. A velha 

~ quis come-los, mas os filhos dela pediram para criá-los, .e es prote· 
geram contra a voracidade de sua própria mie. 

O índio fez arco e flechas e, com o irmio branco, foi ca~ar 
passarinhos, que· ele trazia a velha para que esta .nio comesse a 
ele e a seu innio. Entretanto, ela a~baria por faz8.lo, se os seus 
filhos nao a tivessem impedido. 

Ca~ando passarinhos, os irmi0s chegaram a margem de um. 
rio largo. Do outro lado eles avistaram jabuticabeiras com frutas 
maduras. O índio ·passou por· cima da água como se fosse terra 
firme ~as o branco nio conseguiu imitá-lo. Entio o índio esticou 
a corda do seu arco de urna margem a outra, e o branco conseguiu 
passar por cima dela. Eles comequn )abuticabas e trouxeram tam· 
bém urna quantidade delas para as o~. Estas, achando-as boas, 
resolveram ir; no dia · seguinte, ao lugar das jabuticabeiras. Ouando 
chegaram A margem do rio, elas perguntaram: "Como havemos de 
passar?" Outra .vez o indio esticou a corda do seu arco de margem 
a margem e mandou prjmeiro o branco passar. Atr~ dele seguiram 

' 
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as on~s, quando estas estavam bem no meio dorio, o índio cortou 
a corda, elas caíram n'água e morreram ·afogadas. 

"Vamos agora procurar nosso pai!", disse o índio. "Onde estará 
ele?'', perguntou o branco . . O índio apontou para longe: "Lá, já 
est~u vendo sua casa!" O branco porém nada via, por mais que 
sé esfor~asse. A caminho de casa, eles tiveram de passar os dois 
rochedos que constantemntee batem. um contra o outro e se af astam. 
O índio saltou pela fenda quando esta se abriu; mas o branco, 
quando tentou imitá-lo, foi esmagado pelas pedras. O índio chorou 
a morte de seu irmáo. Entao um santo que ia passando pelo mesmo 
caminho ressuscitou o branco. 

. Eles che8aram onde estava Jesus Cristo e lhe pediram a ben~ao. 
Este aben~oou o índio mas negou a ben~io ao branco. Ele ch.aniou 
o indio para o seguir, deixando o branco atrás; mas o índio pediu 
para levá-lo também, pois era seu irmao. Entio Jesus Cristo final
mente consentiu. Eles chegaram a urna grande casa cheia de merca
dorias, tanto velhas como novas. "Meu filho, disse fesus Cristo ·ao 
índio, tudo isto é teu, tira tudo que precisas!" Mas o índio só queria 
roupa ruim e .ferramentas de má qualidade; ele nada sabia f azer 
com. os objetos bons. "Que se fará agora das outras mercadorias 
que tu nao quiseste?", perguntou Jesus Cristo. "Dai-as ao meu ir
mio", disse .º índio, e Jesus Cristo assentiu. O branco encheu logo 

· um navio com as mercadori~s boas e partiu com .ele, sem se des
pedir sequer. "Podes ir", disse Jesus Cristo. '.'Quanto mais tens 
tanto mais cobi~arás!!' 

. ( 



3. Princípios internacionais 

• 

3.1. Mensagem do papa Joio Pauto 11 aos índlos do Brasil, 
1980 

Em iulho de 1980, o papa /oáo -Paulo 11 ouviu em Manaus as 
queixas dos índios, pela boca de f\.1arfal de Souza, guarani - assas
sinado em 1983 .- e respondeu dizendo: 

" . . . Confio aos poderes públicos e outros responsáveis os 
votos que eu facro de todo o cora~áo em nome do Senhor: ~ 
a voces, cujos antepassados foram os primeiros habitantes desta 
terra, obtendo sobre ela um particular jus ao longo das gera~s, 
seja reconhecido o direito de habitá-las na paz e na serenidade, 
sem terror - verdadeiro · pesadelo - de serem desalojados em 
benefício de outrem, mas seguros de um espa~ vital que será a 
base, nao somente para a sua sobrevivencia, mas para a preser
vacrao de sua identidade como grupO humano, como um povo. 
A esta questao complexa e espinhosa almejo que se de urna res
posta ponderada, oportuna, inteligente, para o benefício de todos. 
Assim se respeitará e favorecerá a dignidade e a 1iberdade de cadá 
um de voces: como pessoa humana e com um povo ... " ("Men
sagem aos (ndios, 10.7.1980", Pronunciamentos do Papa no Brasil, 
CNBB. (ed.), Sao Paulo, Loyola, pp. 265-266). 
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3.2. Declara~o de San José (UNESCO), 1981 
' 

Há alguns anos vem 8e desenvolvendo em forma crescente em 
diferentes foros intemacionais a problemática da perda da identi
dade cultural das populacróes indígenas da América Latina. Este 
processo complexo, que tem ·raízes históricas, sociais, políticas e 
económicas, tem sido qualificado de etnocidio. 

O etnocídio significa que se nega a um grupo étnico. coletiva 
· ou individualmente, o direito de desfrutar, desenvolver e transmi

tir sua própria cultura e sua própria língua. Isto implica urna for
ma extrema de violacrao macicra dos direitos humanos, particular
. mente do direito dos grupos étnicos com respeito a SUS; identidade 
cultural, tal como estabelecem numerosas declara~é~, pactos e 
convencróes das Nacróes Unidas e seus organismos especializados, . 
comQ também o fazem diversos organismos regionais intergovema
mentais e numerosas organiza~s nao govemamentais. 

De forma cada vez mais insistente, as organiza~óes represen
tativas dos diversos grupos indígenas na América Latina e os espe
cialistas no tema de que tratamos tem proclamado a necessidade 
de deter o etnocídio e de pór em marcha um processo de auten
tico etnode~nvolvimento, isto é, o estabelecimento e a aplica~io 
de políticas tendentes a garantir aos grupos étnicos o livre exer
cício de si.la própria cultura. 

Respondendo a esta demanda, a UNESCO convocou urna reu
niao internacional sobre etnocídio e etnodesenvolvimento na Amé
rica Latina que, com a colaboracrao da FLACSO, realizou-se em 
dezembro de 1981 em San José, Costa Rica. 

· Portanto, os participantes da reuniao, índios e outros espe-
. cialistas: · . 

Declaramos que o etnocídio, a saber, o genocídio cultu~al, é 
um delito de direito internacional igual ao genocídio, de acordo 
com as disposi~s da Convencrao Internacional respectiva. 

Afirmamos que o etnodesenl'olvimento é um direito inaliená
vel dos grupos indígenas. 

Entendemos por etnodesenvolvimento ~ amplia~ao e consoli
da~áo das esferas de cultura própria, através do fortalecimento da 
capacidade autónoma de decisao de urna s0ciedade culturalmente 
diferenciada para orientar seu :próprio desenvolvimento e o exer
cício da autodetermina~ao, qualquer que seja o nível que as con- · 
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sidera; o que implica umá organiza~o eqüitativa e própria ao 
poder. Isto significa que_ o grupo ,étnico é unidade político-adminis
trativa com autoridade sobre o seu território e capacidade de deci
sio no ambito de seu projeto de desenvolvimento, dentro de um 
processo de crescente autonomía e autogestáo. 

Desde a invasao européia os povos indígenas da América vi- . 
ram negada ou distorcida sua história, apesar de suas grandes con
tribuicróes ao progresso da humanidade, o que chegou a significar 
a negacrao da sua existencia. Repudiamos esta inaceitável f alsifi
cacrao. 

Como criadores, portadores e reprodutores de urna dimensio 
civilizatória própria, como restos únicos e es~cíficos do patrimo
nio da humanidade, os povos, na90es e etnias indígenas da Amé
rica sao titulares, ºcoletiva e individualmente, de todos os direitos 
civis, políticos, económicos, sociais e culturais, hoje ameacrados. 
Nós, os participantes desta Reuniao, exigimos o reconhecimento 
universal de todos estes direitos. 

Para os povos indígenas a terra nao é apenas um objeto de 
posse e de produc;

1
io. Constitui a base de sua existencia nos aspec

tos físico e espiritual, enquanto entidade autónoma. O espac;o ter
ritorial é o fundamento e a razao de sua relac;io com o universo 
e a sustentac;ao de sua cosmovisio. 

Estes povos indígenas tem direito natural e inalienável aos 
territórios que possuem e a reivindicar as terras de que f oram 
despojados. Isso implica o direito ao patrimonio natural e cultural 
que O'. território contém, o seu livre uso e aproveitamento .. 

é6'~stitue~ parte essencial do patrimonio cultural desses povos · 
sua fil~ofia de vida e suas experiencias, conhecimentos e suces
sos acumulados historicamente nas esferas culturais, sociais, polí
ticas, jurídicas, cientí(icas e tecnológicas e, por . tudo isso, tem di
reito ªº acesso, . a utilizac;áo, a difusao e ·ª transmissio de todo 
esse patrimonio. 

O respeito as formas de autonomia requeridas por esses povos 
é a condic;ao imprescindível para garantir e realizar esses direitos. 
Ademais, as formas próprias de organizac;i~ interna desses povos 
f aze~ parte de seu acervo cultural e jurídico que contribuiu para 
a sua coesio e a manutenc;io de sua tradi~io sócio-cultural. 

O desconheciinento destes princípios constituí urna viola~o 
flagra~te do direito de todos os indivíduos e povos a serem dife-
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rentes, e a se considerarem e serem considerados como tais, direito 
reconhecido na Declara~o sobre a Ra~a e os Preconceitos Raciais 
adotada pela Conferencia Geral da UNESCO em 1978. Quem in
fringir esse direito deverá ser condenado, sobretudo quando cria 
risco de etnocídio. . 

Além disso, cria desequih'brio e falta de harmonia no seio da 
sociedade e pode levar os povos ao supremo recurso da rebeliio 
contra a tirania e a opressio, e a pór em perigo a paz mundial 
e, conseqüentemente, é contrário a Carta das Na~ Unidas e a 
Ata Constitutiva da UNESCO. 

Como resultado de suas reflexoos, conclamam ·As Na~óes Uni
das~ a UNESC9, a OMS e a FAO, assim como a Organiza~o dos 
Estados Americanos e ao Instituto Indigenista Interamericano, para 
que tomem todas as medidas necessárias para a plena vigencia dos 
princípios precedentes. 

Os participantes dirigem essa conclama~o aos Estados Mem
bros das Na~s Unidas e aos Organismos especializados acima 
mencionados, para que vigiem com especial aten~io o cumpri
mento destes princípios; da mesma forma, para que colaborem com 
as organiza~óes intemacionais, intergovemamentais, nio govema
mentais, de caráter universal e regional, incluindo em particular 
as organiza~s indígenas, para facilitar a realiza~o dos direitos 
f undamentais dos povos aborígines da América. 

Esta conclamacrio se estende também aos responsáveis dos po
deres legislativo, executivo, administrativo e judicial, e a todos os 
funcionários pertinentes dos países americanos, para que na vida 
diária procedam sempre de conformidade com os princípios enun· 
ciados. 

Os participantes apelam a consciencia da comunidade cientí
fica e dos indivíduos que a compóem, sobre a responsabilidade 
mora~ que possuem a fim de que suas pesquisas, trabalhos e prá
ticas, assim como as conclusóes a que cheguem, nio possam servir 
de pr:etexto para falsifica~ e interpreta~s que prejudiquem os 
povos, na~s e etnias indígenas; e, finalmente, enfatizam a f'.SSC 

respeito a necessidade de dar a participa~áo devida aos represen
tantes autenticos dos povos, na~óes e etnias indígenas em tuda que 
possa afetar o seu destino. 

San José. 11 de Dezembro de 1981 

(Anuário Antropológico, 81, pp. 15-18) 
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3.3. Informe da Comissáo Jurídica da Conferencia 
Internacional das Organiza~s Nio-Govemamentais 
sobre os Povos Indígenas e a Yerra (ONU), 
Genebra, 1981 

A Comissio Jurídica da Conferencia Internacional das ONG 
sobre -os povos indígenas e a terra reuniu-se a 16 e 17 de setem
bro de 1981, no Palácio das Na9óes em Genebra, Suí9a, sob a 
presidencia do Sr. Hans Thoolen. ( ... ) 

A Comissio Jurídica: · 
Após ter escutado mais de 40 declara9oes dos delegados indí

genas, representantes das ONG e observadores, e após ter exami
nado os documentos de trabalho entregues no início da conferen
cia ( . . . ) : 

Reafirma a importancia dada a questao da terra pela Confe
rencia Internacional das ONG sobre os povos indígenas, de 1977. 

Afirma a rela9áo inseparável entre o direito a propriedade da 
terra dos povos indígenas e o direito de autodetermina9ao. 

Resume o procedimento da seguinte maneira: 

1. Os conceitos: 
· A Comissio reafirma que os povos indígenas, pelo fato . de sua 

própria existencia, tem o direito natural e original de viver livre
mente em seus proprios territórios. Reiteradas vezes f oi di to que 
a estreita rel~o que os povos indígenas · mantem com a terra 
deveria ser compreendida e reconhecida como a base fundamental 
de su~ culturas, sua vida espiritual, sua integridade enquanto · 
povos e sua sobrevivencia econ0mica1 
11. Os aspectos internacionais 

Por regra geral todos os povos indígenas tem o direito a auto
determina~o e o de serem reconhecidos como na~es segundo as 
condi~s estabelecidas nos artigas 1 e 2 da Declara9ao de Pr:in
cípios sobre a Defesa das Na9óes e Povos Indígenas, de 1977. 

Por essa razáo, os povos indígenas nao deveriam ser conside
rados como minorias ou clas~s sociais; nao deveriam ser subme
tidos a nenhuma forma de domina9ao colonial. 

Certos participantes se referiram a essencia anglo-européia da 
legisla~o internacional atual. Foi fe ita a recomenda9iio para que 
as defini~ atuais sejam ampliadas a fim de incluir os conceitos 
indígenas sobre os assuntos legais e os direitos fundamentais como, 
por exemplo, a propriedade coletiva da terra. 
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F.oram fe itas várias sugestóes para melhorar o estatuto dos 
povos indígenas no direito internacional, que compreendem a re
presenta9áo diante das Na~s Unidas, a jurisdi~o obrigatória so
bre os assuntos indígenas pela Corte Internacional de Justi~, a 
supervisáo pelas Na~óes Unidas das negocia~óes entre os povos 
indígenas e os governos envolvidos e o reconhecimento interna
cional da validade dos trata~os e acordos feítos ou aceitos pelos· 
povos indígenas. 

Enfatizou-se os problemas particulares decorrentes da existen
cia de fronteiras impostas, que cortam os territórios tradicionais 
dos povos indígenas. Essas f ronteiras causaram. a separa~o dos 
povos indígenas e impediram que esses povos praticassem a sua 
economía tradicional. 

Vários delegados manifestaram energicamente que seu direito 
a se deslocarem por todo o hemisf ério ocidental lhes era fun- -
da mental. 

Por ~a~sa dessas e de outras sérias viola~s aos direitos dos 
povos indígenas, foi proposto que as Na9óes Unidas fQSSCm o foro 
legítimo para as denúncias. Um dos participantes recomendou que, 
em caso de amea9a ao direito de autodetermina~o de urna na~o 
ou povo indígena, existisse a possibilidade de recorrer a pro~o . 
da ONU como solu9áo mediadora. 
111. A autodetermina9áo e a terra 

Vários informes detalhados f oram entregues a propósito do 
modo pelo qual os povos indígenas foram ou sao privados de suas 
terras, parcial ou totalmente. Em geral, os territórios que lhes dei
xarani sao inadequados para as suas · -necessidades ou niio fome. 
cem a base económica para a sua sobrevivencia. E mais, grande 
parte das terras e da fauna que lhes deixam está amea~da pela 
extra~áo de ·recursos minerais ou pela contami~o ambiental. 

Se se reconhecer aos povo~ indígenas o exercício real de seus 
direitos a autodetermina9áo, eles serio capazes de viver em suas 
terras e alimentar aos seus, segundo suas próprias tradi~, tecno
logías e culturas, que estao, aliás, em harmonía com a natureza. 
Os delegados indígenas enf atizaram que um total controle sobre 
os recursos que se encontram em seus territórios é crucial para seus 
direitos a autodetermina~iio, e que cabe a eles decidir se esses 
recursos seráo explorados e como. Vários oradores explicaram as 
contribui9óes positivas que as tradi9óes indígenas trouxeram para 
a comunidade internacional, com respeito a terra. 
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A espolia?o da terra dos povos indígenas e as políticas de 
assimila?o f o~da tiveram por conseqüencia urna perda da iden
tidade, a urbaniza?o e a miséria social. 

~ essencial devolver as terras indíge~as e realizar urna refor
ma agrária, para transferir a terra as mios dos povos indígenas, 
sem que possam elas ser compradas, ou estar sujeitas a impostas. 
{fambém é essencial que as terras indígenas sejam de tal modo 
localizadas que preservem a unidade dos povos. 

A , propriedade coletiva constitui a essencia do direito indígena 
a terra, e deveria ser reconhecida ao nível nacional e internacional. 
As na~s e os povos indígenas tem o direito de determinar a 
{orma de propriedade de suas terras. · 

Graves viola~s dos direitos sobre a terra e de outros direitos 
dos povos indfgenas como, por exemplo, a integra~io for~ada, t&n 
acorrido de forma sistemática durante séculos. Poi reconhecido que 
quando esses direitos sáo cónscientemente violados, sabendo-se que 
a existencia dos povos indígenas estava amea~ada, essa atitude 
pode ser qualificada de genocídio, como está estabelecido na Con
ven?o Internacional sobre a P.reven?o e o Castigo de Crimes de 
Genocídio, de 1948. _ · ,. 

Em vários países, os movimentos indígenas e seus dirigentes 
tem sido perseguidos com urna violencia e terror indescritfveis, 
quandq lutavam para recuperar suas terras. Essa violencia é orga
nizada ou tolerada pelo Estado. 

1 nsistiu-se sobre a liberdade de organiza~io dos povos indíge
nas e fez-se um apelo aos governos do mundo, para que reconhe
~am e protejam as organiza~s indígenas, e ao mesmo tempo sejam 
iniciadas negocia~s sérias com essas organiza~s .. 

Poi dito que em vários Estados as constituí~ nio reconhe
cem a existencia, os direitos a terra ou a autodetermina~io, de 
povos e na~s indígenas. V ários delegados exigiram emendas a 
essas constitui~s. de modo que sejam reconhecidos os direitos e 
que esses direitos, uma vez· reconhecidos, sejam respeitados. 

Sugeriu-se que nas negocia~ com os Estados, sejam as na
~ e povos indígenas quem estabelecerio a linguagem e o alcan
ce das emendas constitucionais. 

Nesse contexto, a situa?o do Canadá mereceu urna aten?o 
particular. Todos os delegados indígenas foram uni.nimes em in
sistir quQ toda "tutela" da constitui?o canadense pelo Reino Uni
do deveria ser precedida de urn reconhecimento constitucional dos 
direitos indígenas, segundo os princípios enunciados acima. 

• 
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Delegados indígenas que tem experiencias de autogovemo e 
rela~s intemacionais of ereceram sua assistencia e solidariedade 
a todas as na~s e povos indígenas. 

PLANO DE A~A.O 

A Comissáo Legal recomenda o seguinte plano de a~io: 
1. Que seja reafirmado e aplicado o Programa de A~io ado

tado pela Conferencia dos Povos Indígenas de 1977, em particular 
as recomenda~óes legais que f azem propostas essenciais em rela?o 
a terra, como por exemplo: 

- Que se reconhe~a o direito de todas as na~óes ou povos 
indígenas a recuperar e controlar suas terras, e~ quantidade e 
qualidade suficientes para fomecer-lhes os meios economicos neces
sários, e de acordo com seus próprios costumes e tradi~. de tal 
modo que lhes seja possível desenvolverem-se em seus próprios 
ritmos. Em certos casos, seria adequado e possível conceder zonas 
mais vastas. -

- A propriedade indígena da terra nao deveria ser restrita, 
e deveria incluir a propriedade e controle de todos os recursos na
turais. Nao se deve tirar dos .povos indígenas suas terras, seus 
direitos a terra nem os seus recursos naturais,. e principalmente 
nao sem o consentimento prévio das popula~s indígenas. 

Além disso, a Comissao Legal faz as seguintes sugestóes: 
2. Que os povos, na~s e organiza~óes indígenas, assim como 

as ONG, fa~am os esfor~s necessários para exigir que a Comissio 
de Direitos Humanos e o Conselho Economico e S~ial adotem a 

\ 

resolu~io provisória, proposta pela Subcomissio sobre -a Preven~o 
da Discrimina~áo e a Prote~io das Minorias, que prevé a cria~io 
de um Grupo de Trabalho sobre as popula~s indígenas, com 
o intuito de considerar o estado da prom~io e prote?o dos di
reitos humanos e as liberdades fundamentais das popula~s in
dígenas. -~ 

3. Que as na~s, povos e organiza~s indígenas e as ONG· 
apresentem a esse Grupo de Trabalho informes precisos e bem 
documentados. 

4. Que a Declara~áo de Princípios para a Defesa dos Povos 
e Na~s Indígenas de 1977 seja apresentada ao Relator Especial 
da Subcomissio, a quem se solicitou f osse incluí do em seu infor
me final um texto que contivesse os princípios sobre os direitos das 
popu)a~ indígenas. · 
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5. Que os governos, as ONG e os especialistas em direito de 
todo o mundo reconheyam as leis das popula~s indígenas como 
parte do Direito Internacional. 

6. Que sejam feitos esforyos para ampliar a interpretayio do 
art. 9.0 dos Pactos, a fim de incluir as aspirayóes dos povos in
dígenas. 

7. Que se 1n1c1em a<;óes no plano nacional e internacional, 
para melhorar e ampliar o acesso dos povos indígenas as orga
niza<róes internacionais, e que o foro da Corte Internacional de 
Justi<ra lhes seja aberto. 

8. Que, considerando as condiyóes desesperadoras nas quais 
se encontram numerosos. povos indígenas, as ONG deveriam en
viar missóes para investigar, in loco, as situa~s urgentes. 

9. Tendo tomado conhecimento dos excelentes informes sobre 
a autodetermina<;ao preparados pelo Relator Especial da Subco
missao das Na<róes Unidas, a Conferencia pede a Subcomissao que 
designe um Relator Especial para continuar o estudo do direito 
a autodeter.mina<;ao, em especial o direito dos povos e na<róes ·in
dígenas. 

DECLARA~AO 

A ~onferencia Internacional das ONG sobre os Povos Indí
genas e a Terra realizou-se de 15 a 18 de setembro de 1981, no 
Palácio das Na<róes, em Genebra. Assistiram a ela mais de 300 
representantes de na~óes e grupos indígenas, e de organizf,l~s 
nacionais e internacionais. 

Cento e cinqüenta representantes indígenas chegaram a Gene
bra procedentes de diversas partes do mundo, para informar a 
comunidade internacional sobre as condiyóes desesperadoras em 
que vivem e sobre a sua luta para sobreviver enquanto na~s e 
comunidades. A causa dessa crise é a negayáo de seus direitos a 
terra. Sao despojados de suas terras e seus recursos naturais por 
interesses alheios e especialmente pelas companhias transnacionais 

- que buscam o maior lucro. A usurpa<ráo continuada de suas terras 
e a nega~áo do direito a autodeterminai;ao estao destruindo o seu 
sistema de valores tradicional e a própria estrutura de suas so
ciedades. 

A Conferencia condena a repressao e o genocídio sistemático 
praticados contra os povos indígenas, e pede que terminem imedia-
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tamente essas práticas. A Conferencia conclama a comunidade in
ternacional e as NayóeS Unidas a responderem favoravelmente as 
justas reivindicayóes dos povos indígenas. 

A Conferencia expressa urna grande preocupa<rao quanto as 
graves conseqüencias da corrida de armamentos nucleares sobre as 
terras e a vida dos povos indígenas, e sublinha a estreita rela~io 
entre a luta pelos direitos a propriedade da terra e o desarma
mento. 

A Conferencia se declara solidária com os povos indígenas em 
sua justa luta para obter a autodetermina<ráo e· o direito de decidir 
o desenvolvimento, o uso de suas terras e de seus recursos natu
rais, e o de viver em harmonía com seus valores e sua filosofía. 
Nestes tempos de crise, os povos indígenas tem muito a contribuir 
quanto ao desenvolvimento humano e espiritual do mundo. 

A Conferencia reconhece que as Na<róes Unidas já tomaram 
algumas medidas em resposta as recomenda<r6es . d~ Conferencia 
das ONG de 1977. Observamos satisfeitos que os povos indígenas 
tiveram a oportunidade de contribuir para o estudo da subcomissáo 
das Na<;óes Unidas sobre o Problema da Discrimina<;io contr:a os 
Povos Indígenas. Os representantes indígenas deveriam participar 
da formulayád de normas que compreendam os direitos específicos 
dos povos indígenas, a serem redig~das como resultad.o do men
cionado estudo. 

A Conferencia apóia vigorosamente a recomendayio da Sub
comissio de Prevenyáo de Discriminai;óes e Proteyao as Minorías, 
dependente da Comissao de Direitos Humanos e do ECOSOC, no 
que se ref ere .ao estabelecimento de um .grupo de trabalho sobre 
os Povos Indígenas a cada ano. 

Ela apreciarla o reforyo suplementar da possibilidade conce
dida as na9óes e povos indígenas, de entregar suas denúncias e 
tornar conhecidas as suas reivindica9óes. Isto poderla ser realiza
do, por exemplo, se fosse dado ao Grupo de Trabalho o poder de: 

- aceitar inf orma<róes de todas as na<róes, organizayóes e gru
pos indígenas; 

- receber o testemunho direto dos grupos indígenas afetados; 
- recomendar missóes de investigai;áo para as situa<róes ur-

gentes e graves. 

A Conferencia pede a Subcomissáo que seja nomeado um Re
lator Especial, encarregado de estudar mais a fundo o direito de 
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autodetermina~io, concentrando-se particularmente sobre o signifi
cado desse direito no que diz respeito aos. povos e na~s indígenas. 

A Conferencia exorta a realiza~io de atos ao nfvel nacional e 
internacional que visem melhorar e ampliar o acesso dos povos 
indígenas a todos os organismos, agencias especializadas, comites 
e outras organiza~s intergovemamentais das Na~s Unidas. 

A Conferencia pede ainda que o problema dos povos indígenas 
ocupe um lugar de destaque no programa da Conferencia Mundial 
sobre Racismo e Discrimina~~º Racial, a realizar-se em 1983, sob 
os auspícios das Na~óes Unidas. 

A Conferencia insiste na necessidade de se assegurar a mais 
ampla participa~io de representantes indígenas em todas as reu
nióes intemacionais que tratem de problemas concementes aos 
povos indígenas. . 

Saúda-se a coopera~ao crescente entre as organiza~óes indí
genas. A Conferencia recomenda que as Na~óes Unidas declarem 
l\Ill Ano Internacional dos Povos Indígenas. 

Faz-se um apelo a todas as Organiza~s nao Govemamen
tais para que estudem as recomenda~s de a~ao formuladas ~las 
quatro comissóes da Conferencia, e que se tomem as medidas 
apropriadas. 

(El Indígena y la Tierra. Conferencia ·de Ginebra, 12-18 de setem
bro de 1981, Mundo Shuar, 1983, pp. 65-70.) 

3.4. Proposta de defini~o de comunidades, povos e nac;oes 
indígenas, elaborada pelo relator da ONU, 1986 

Sio comunidades, povos e na~ indígenas os que, tendo 
urna continuidade histórica com as sociedades anteriores a inva
sio .e pré-coloniais, que se desenvolveram em ~us territórios, se 
·consideram distintos de outros setores das sociedades que agora 
prevalecem nesses territórios ou em parte deles. Constituem agora 
setores nao dominantes da sociedade e tem a determin~o de 
preservar, desenvolver e transmitir a gera~óes futuras seus territó
rios ancestrais e sua · identidade étnica, como base da continua~ao 
de sua existe~cia enquanto povo, de ~cordo com seus próprios 
padróes culturais, suas institui~óes sociais e seus sistemas legais. 
(Na~óes Unidas, Study o/ the Problem o/ Discrimination against 

• 
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Jndigenous Populations, de sutoria de José Martinez Cobo, relator 
especial da Subcomissio sobre a Preven~o da Discrimina~io e 
Prot~o as Minorias, ONU, Genebra, 1986, § 379.) 

3.5. Conclus6es da Reunlio de~e a Revl~ 
da Convenc;io 107 da on' 1986 

O Conselho de Administra~io da Organiza~io Internacional do 
Trabalho (OIT) convocou para setembro de 1986 urna reuniio de peritos, 
com presen~ de representantes govemamentais e organiza~ intemacio
nais, indígenas e sindicais, para debater as modifica~ necessárias a 
Conven~áo 107 da OIT' que data de 1957, e que foi assinada pelo Brasil . 
As conclusóes da reuniao foram as seguintes: 

1. A tendéncia a integra~io da a:tual Conven~ao é inadequada 
e nao mais reflete os conceitos atuais. Y---

.. 2. Os Poros- indígenas e tribais aev~riam gozar tanto quanto 
possível do controle sobre o seu próprio desenvolvimento econO-
mico, social e, cultural. 

3. Deveria ser reconhecido o direito desses ,POYOS a mante
rem rela~óes recíprocas com a sociedade nacional em pé de -igual
dade, através de suas próprias institui~s. 

4. A Reuniao concluiu que os direitos tradicionais sobre a 
terra desses povos deveriam ser efetivamente reconhecidos e pro
tegidos, e anotou que os representantes indígenas e tribais presentes 
consideraram, de forma unanime, que essas terras deveriam ser 
inalienáveis. 

s. A Reuniao concordou em que, para tomar efetivos esses 
direito~. os Estados ratificantes deveriam adotar medidas para de
terminar as terras as quais esses povos tem direito, procedendo a 
defini~ao ou demarca~ao das mesmas, se nao o tivessem feito. 

6. A faculdade dos Estados para se apropriar de terras in
dígenas ou tribais, ou para remover esses povos de suas terras, 
deveria se limitar a circunstancias excepcionais, e deveria acorrer 
somente com o livre consentimento dado, com plena informa~o. 
Se esse consentimento nao pudesse ser obtido~ essa faculdade s6 
poderia ser exercida após procedimentos adequados, previstos para 
determinar as circunstancias excepcionais de cada caso, e que ga
rantissem a esses povos a oportunidade de estarem efetivamente 
representados.. 
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7. Nos casos . de rem~áo necessária, em fun~áo das apropria-
9óes a que se ·ref ere o parágrafo anterior, e após esses procedimen
tos, os grupos indígenas ou tribais deveriam receber compensa~s 
que incluíssem terras com pelo menos a mesma área, qualidade e 
situa9áo legal, em que possam continuar seu modo de vida tradi
cional e. que sejam apropriadas para prover · suas necessidades pre
sentes e desenvolvimento futuro. 

8. Os povos indígenas e tribais deveriam ter plena participa
~ªº em cada etapa do procedimento de cada urna das atividades 
propostas que seja adotada pela OIT ou pelos Estados ratificantes 
e que afete esses povos. 

9. A Reuniáo tomou nota de que os representantes indígenas e 
tribais presentes insistiram, de modo unanime, na importancia da 
livre determina9áo sobre os assuntos económicos, sociais e cultu
rais, como um direito e como um princípio essencial para o desen
volvimento de novas normas na OIT. (Em "Informe", da Reuniáo 
de Peritos sobre a Revisáo da Convenfáb sobre Populafoes Indí
genas e Tribais, 1957 (n. 0 107), 1.0 a 10 de setembro de 1986, 
International Labour Office, Genebra, 1986.) 

• 

• 

} 
4. Emendas e textos constitucionais 

brasileiros de 1823 a 1969 

211 

No quadro a seguiré apresentada uma sinopse dos pro
jetos e emendas aos textos constitucionais, abrangendo lmpé
rio e República, sobre a questao indígena, e, ao lado, o texto 
constitucional oficial. 

As cartas .de 1824 e 1891 nao contemplaram o índio, 
mas, no lmpério, o Ato Adicional de 1834 corrigiu a omissáo . 
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PROIETOS E EMENDAS 

1823 
Projeto de Constitui~o 
Título XIII, art. 254 - ·A Assembléia terá igualmente cuidado de crear 
estabelecimentos para a Catechese e civiliza~io dos indios, emancipa~o 
lenta dos negros, e sua educa~io religiosa, e industrial· . 

1890 
Proposta Constitui~o Positivista 
Art. 1.º - A República dos Estádos Unidos do Brazil é constituída pela 
livre federa~io dos povos circunscritos dentro dos limites do estinto 
império do Brazil. Compóe-se de duas sórtes de estados confederados, 
cujas autonomías sio igualmente reconhecidas e respeitadas seguindo as 
fórmas convenientes a cada caso, a saber: 1 - Os Estados Ocidentais 
Brazileiros sistematicamente confederados e que provem da f uzio do ele
mento europeu com o elemento africano e o americano aborígena. 11 -
Os Estados Americanos Brazileiros empíricamente confederados, constituí
dos pelas ordas, fetichistas esparsas pelo território de toda a República. A 
federa~o deles limita-se a manuten~o das rela~ amistózas boje reco
nhecidas como um dever entre n~ distintas e simpáticas, por um lado; 
e, por outro lado, em garantir-lhes a prot~io do Govemo Federal contra 
qualquer violencia, quér em suas pessoas, quér em seus territórios. Estes 
nio poderio jamais ser atravessados sem o seu prévio conhecimento 
pacíficamente solicitado e só pacíficamente obtido. 

1934 
Emenda n .. • 60 (reformulada na den.º 644 que, aprovada, tomou-sé o art. 
129 da Constitui~o) 
•A Uniio, os Estados ou os municipios respeitario a posse dos indígenas 
sobre as terras onde estiverem localizados, tudo nos termos da legisla~ 
federal sobre o assunto. • 
Emenda n.º 1273 - Rejeitada 
Sio reconhecidas as comunidades de indígenas e a lei declarará os direitos 
que lhes pertencem. 
Emenda de 2.ª discussio - Rejeitada . 
Os Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios devem destinar até 
10% das verbas proprias para aUXJ1ios e serví~ aos pobres ( .. P .) 
tratamento e coloni~o dos silvícolas. 

1946 
Emenda (simplificada, tomou-se o art. 216 da Constitui~o) Será respei
tada aos silvfcolas a posse de terras que lhes tenham sido reservadas e 
também daquelas em que acham localizados, e sejam necessárias a sua 
manute.n~io, de acordo com as respectivas condi~ do estado social, 
sendo-lhe, porém, vedado, em qualquer caso, a aliena~io das mesmas. 
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TEXTOS CONSTITUCIONAIS 

18%4 
Carta Outorgada 
Nio menciona índios. 

1834 
Ato Adicional 
Art. 11, § 5 - Atribui competencia as Assembléias Legislativas Provin
ciais •para promover cumulativamente com as· Assembléias e Govemos 
Gerais . . . a catechese e a civiliza~o do indígena e o estabelecimento de 
coltmias·. 

1891 
Constitui~io 

Nio menciona índios. 

1934 
Constitui~io 

Art. 5 - Compete privativamente a Uniio: ( ... ) XIX - Legislar sobre: 
( ... ) m) incorpora~o dos silvícolas a comunhio nacional; 
Art. 129 - Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se 
achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado 
aliená-las. 

1937 
Constitui~io Outorgada 
Art. 154 - Será respeitada aos silvícolas a posse de terras em que se 
achem localizados em caráter permanente, ,sendo-lhes, no entanto, vedado 
aliené-las. · 

1946 
Constitui~o 
Art. 5 - Compete a Uniio ( ... ) XV - Legislar sobre: ( .. . ) r) incorpo
ra~io dos silvícolas a comunhio nacional; Art. 216 - Será respeitada aos 
silvfcolas a posse das terras onde se acham permanentemente localizados, 
com a condi~o de nio a transferirem. 

1967 
Constitui~io 
Art. 8 - Compete a Uniio ( ... ) XVII - Legislar sobre: ( ... ) o) incor
pora~o dos silvícolas na comunhio nacional. 
Art. t 4 - Integram o Patri.mOnio da Uniio ( ... ) - as terras ocupadas 
pelos sitvícolas; . 
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Art. 14 - Compete a Uniio legislar sobre: ( ... ) s) incorporayiio dos 
silvícolas na comunhiio nacional. 
Emenda n.• 436 (amputada, tomou-se o art. 186 da Constituiyio) 
Art. 2 - ~ assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que 
habitam, e recoohecido o seu direito ao usuf ruto exclusivo dos recursos 
naturais e de todas as utilidades nelas existentes, sendo considerados nulos 
de pleno direito os atos que impliquetn em alienayiio, Onus ou gravames 
de qualquer natureza, incidindo sobre essas mesmas terras, destinadas a 
subsistencia de seus legítimos possuidores. 
Emenda n.º 826 (simplificada, tomou-se o art. 14 da Constituiyio) 

· Art. 4 · - Constituem Patrimonio da Uniio ( ... ) · V - As terras que 
integram o • Patrlmanio Indígena•, como tais conceituadas as que estejam 
sendo ocupadas pelos silvícolas. 
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Art. 186 - i:. assegurada aos. silvícolas a posse permanente das terras 
que habitam, e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos 
recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 

1969 
Ato Institucional n.º 1 - Constitui~áo 

Art. 4 - Incluem-se entre os bens da Uniáo: ( . .. ) IV - As terras 
ocupadas pelos silvícolas. 
Art. 8 - Compete a Uniáo: ( ... )XVIII - Legislar sobre: ( ... ) o) nacio
nalidade, cidadania e naturaliza~io; incorpora~io dos silvícolas a comu
nháo nacional. 
Art. 198 - As terras habitadas pelos silvícolas sio inalienáveis nos tennos 
que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e 
ficando reconhecido ·o seu direito ao usuf ruto exclusivo das riquezas 
naturais e de todas as utilidades nelas exi_stentes. § 1.º - Ficam declarados 
a nulidade e a extin~áo dos efeitos jurídicos de qualquer na~ que 
tenham por objetivo o dominio, .a posse ou a ocupayio de terras h~bitadas 
pelos silvícolas. § 2.º - A nulidade e extinyio de que trata o pañgrafo 
anterior nao dio aos ocupantes direito a qualquer ayio ou inde~ 
contra a Uniio e a Funda~o Nacional do fndio . 



5. Estatuto do Indio 

LEI N.0 6.001. DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispije sobre o Estatuto do Indio. 

O Presidente da República: 
Fa~o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

TlTULO 1 

Dos Principios e DefinifOeS 

Art. 1.0 
- Esta Leí regula a situa~io jurídica dos índios ou 

silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preser
var a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, a 
comunhio nacional. 

Parágrafo único. Aos índios e as comunidades indígenas se 
estende a prote~io das leis do País, nos mesmos termos em que 
se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes 
e tradi~ indígenas, bem como as condi~s peculiares reconhe
cidas nesta Lei. 

Art. 2.0 
- Cumpre a Uniio, aos Estados e aos Municípios, 

bem como aos órgios das respectivas administr~ indiretas, nos 
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limites de sua competencia, para a prot~o das comunidades indí
genas e a preserva~io dos seus direitos: 

1 - estender aos indios os benefícios da legisla~o comum, 
sempre que possível a sua aplica~o; 

11 - prestar assistencia aos índios e as comunidades indíge
nas ainda nio integradas a comunhio nacional; 

111 - respeitar, ao proporcionar aos indios meios para o seu 
desenvolvimento, as peculiaridades inerentes a sua condi~io; 

IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha 
dos seus meios de vida e subsist~ncia; 

V - garantir aos índios a permanencia voluntária no seu 
habitat, proporci.onando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento 
e progresso; 

V 1 - respeitar, no processo de integra~o do índio a comu
nhio nacional, a coesio das comunidades indígenas, os seus valores 
culturais, tradi~s, usos e costumes; 

V 11 - executar, sempre que possível mediante a colabora~o 
dos índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar as co
munidades indígenas; 

VIII - utilizar a coopera~o, o espírito de iniciativa e as 
qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas 
condi~s de -vida e a sua · integra~o no processo de desenvol
vimento; 

1 X - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos 
da Constitui~io, a posse permanente das terras que habitam, reco
nhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riqueZ&S naturais 
e de todas as utilidades naquelas terras existentes; 

X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e 
políticós que em face da legisla~io lhes couberem. 

Parágrafo único. Vetado. 
Art. 3.0 - Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as defi

ni~s a seguir discriminadas: 
1 - f ndio ou Silvícola - ~ todo indivíduo de origem e as

cendencia pré-colombiana que se identifica ·e é identificado como 
pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o 
distinguem da sociedade nacional; 

11 - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - ~ um con
junto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado 
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de completo isolamento em rela~io aos outros setores da comunhio 
nacional, .quer em/contatos intermitentes ou permanentes, sem con• 
tudo estarem neles integrados. . 

Art. 4.0 
- Os índios sao considerados: 

1 - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou 
de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos 
eventuais com elementos da comunhio nacional; _ 

o 

II - Em vías de integra~o - Quando, em contato intermi-
tent~ ou permanente com grupos estranhos, conservam menor oti 
maior parte das condi~s de sua vida nativa, mas aceitam algu
mas práticas e modos de existencia comuns aos demais setores da 
comunhio nacional, da qual vio necessitando cada vez mais para 
o próprio sustento; 

11 I - Integrados - Quando incorporados a comunhio na
cional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda 
que conservem usos,· costumes e tradicróes característicos da sua 
cultura. 

TlTULO 11 

Dos Direitos Civis e Poltticos 

CAPlTULO 1 

Dos Principios 

Art. 5.0 
- Aplicam-se aos índios ou silvícolas as normas dos 

artigo.s 145 e 146, da Constitui~io Federal, relativas a nacionali
dade e a cidadania. 

Parágrafo único. O exercício dos direitos civis e políticos pelo 
índio depende da verificacrio das condi~s especiais estabelecidas 
nesta Lei e na legisla~io pertinente. · 

Art. 6.0 
- Serio respeitados os usos, costumes e tradi~s das 

comunidades indígenas e seus efeitos, nas . rela~s de famflia, na 
ordem de sucessio, no regime de propriedade e nos atos ou negó
cios realizados entre fndios, salvo se optarem pela aplica~io do 
direito comum. 

Parágrafo único. Aplicam-se · as normas de direito comum as 
rela~ entre índios nio . integrados e pessoas estranhas a comu
nidade indígena, excetuados os que forem menos f avoráveis a eles 
e ressalvado o disposto ne~ta Lei. 
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CAPlTULO 11 

Da Assistencia ou Tutela 

Art. 7 .0 - Os índios e as comunidades indígenas ainda nio 
. integrados a comunháo nacional ficam sujeitos ao regime tutelar 
estabelecido nesta Lei. 

§ 1.0 
- Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se 

no que couber, os princípios e . normas da tutela de direito comum, 
independendo, todavia, o exercício da tu.tela da especializa~io de 
bens imóveis em hipoteca legal, bem como da prestacrao· de cau~ 
real ou fidejussória. . 

§ 2.0 
- Incumbe a tutela a Uniio, que a exercerá através do 

competente órgio federal de assistencia aos silvícolas. 
Art. 8.0 

- Sio nulos os atos praticados entre o índio Dio 
integrado e qualquer pessoa estranha a comunidade indígena quan
do nao tenha havido assistencia do órgio tutelar competente. 

Parágrafo único. Nao se aplica a· regra deste artigo no caso 
em que o índio revele consciencia e conhecimento do ato pratica
do, desde · que nio lhe seja prejudicial, e da extensio dos seus 
efeitos. 

Art. 9.0 
- Qualquer índio poderá requerer ao Juízo compe

tente a sua libera~áo do regime tutelar previsto nesta Leí, investin
do-se na plenitude da capacidade civil, desde que preencha o8 
requisitos seguintes: 

1 - idade mínima de 21 anos; 
, 1 I - conhecimento da língua portuguesa; . 
' 111 -· habilita~io para o exercício de atividade útil, na comu

nhio nacional; 
IV - razoável compreensáo dos usos e costumes da comu

nháo nacional. 
Parágrafo único. O Juiz decidirá após instru~io sumária, ouvi

dos o órgáo de assistencia ao índio e o Ministério ·público, trans
-crita a senten~a concessiva no registr:o civil. 

,.\rt. 10 - Satisfeitos os requisitos do artigo anterior, e a pe
dido escrito do interessado, O: órgio de assistencia poderá reconhe
cer ao índio, mediante declaracrio formal, a condi~o de integrado, 
cessando toda restri~io a capacidade, desde que, homologado judi
cialmente o ato, seja inscrito no registro civil. 

.· Art. 1 t - Mediante decreto do Presidente da República, poderá 
ser declarada a emancipacrao da comunidade indígena e de seus 
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membros, quanto ao regimc;: tutelar estabelecido em lei, desde que 
requerida pela maioria dos membros do grupo e comprovada, em 
inquérito realizado pelo órgio federal competente, a sua plena inte
gra~io ria comunhio nacional. 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, exi
gir-se-á o preenchimento, pelos requerentes, dos requisitos estabele
cido no artigo 9.0 • 

CAPlTULO 111 

Do Registro Civil 

Art. 12 - Os nascimentos· e óbitos, e os casamentos ·civis dos 
índios nio integrados, serio registrados de acordo coro a legis~o 
comum, atendidas as peculiaridades de sua condi~io quanto a qua
lifica~io do nome, prenome e filia~io. 

Parágrafo único. O registro civil será feito a pedido do inte-
ressado ou da autoridade administrativa competente. 

Art. 13 - Haverá livros próprios, no órgio competente de 
assistencia, para o registro administrativo de nascimentos e óbitos 
dos indios, da cessa~io de sua incapacidade e dos casamentos con
traídos segundo os costumes tribais. 

Parágrafo único. O registro administrativo constituirá, quando 
couber, documento hábil · para proceder ao registro civil do ato 
correspondente, admitido, na falta deste, como meio subsidi4rio 
de prova. 

CAPlTULO IV ..,. 

Das Condifóes de Trabalho 

Art. 14 - Nio haverá discrimina~io entre trabalhadores indí
genas e os demais . trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos 
e garantias das leis trabalhis~ e de previdancia social. 

Parágrafo único. 1! permitida a adapta~o de condi~ de tra
balho ao~ usos e costumes da comunidade a q~e i>ertencer o índto. 

Art. 15 - Será nulo o contrato de trabalho ou de loca~ de 
servi~s realizados com os indios de que trata o art. 4.0 , l. 

Art. 16 - Os contratos de trabalho ou de loca~o <Je servip 
realizados com indígenas em processo de integr~ ou habitantes 
de parques ou colonias agrícolas dependerio de pr6via ªP!PV~ 
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do órgio de prot~io ao índio, obedecendo, quando necessário, a 
normas próprias. 

§ 1.0 
- Será estimulada a realiza~io de contratos por equipe, 

ou a domicílio, sob a orienta~io do órgio competente, de modo a 
favorecer a continuidade da vida comunitária. 

§ 2.0 
- Em qualquer caso de presta~io de servi~s por indí

genas nio integrados, o órgio de prot~io ao índio exercerá perma
nente fiscaliza~io das condi~s de trabalho, denunciando os abu
sos e providenciando a aplica~o das san~s cabíveis. 

§ 3.0 
- O órgio de assistencia ao indígena propiciará o aces

so, aos seus quadros, de indios integrados, estimulando a sua espe
cializa~o indigenista. 

TlTULO 111 
Das T erras dos 1 ndios 

CAPITULO J 

Das DisposifOeS Gerais 

Art. 17 - Reputam-se terras indígenas: 
l - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se 

referem os artigos 4.0 • IV, e 198, da Constitui~o; 
11 - as áreas reservadas de que trata o Capítulo 111 deste 

Título; 
l 11 - as terras de domínio 'das comunidades indígenas .ou de 

silvícolas. ·-
Art. 18 - As terras indígenas nio poderio ser objeto de arren

damento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o 
pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena' ou pelos 
silvícolas. 

§ J !' - Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha 
aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da ca~, 
pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária 
ou extrativa. 

§ 2.0 
- Vetado. 

Art. 19 - As terras indígenas, por iniciativa e sob orienta~io 
do órgio federal de assistencia ao índio, serio administrativamente 
demarcadas, de acordo com o processo estabelecido em decreto do 
Poder Executivo. 

• 
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§ 1.0 
- A demarca~o promovida nos termos deste artigo, 

homologada pelo Presidente da República, será registrada em livro 
próprio do Servi~ do Patrim8nio da Uniio (S.P.U.) e do registro 
imobiliário da comarca da situa~o das terras. . . 

§ 2.0 
- Contra a demarca~o processada nos termos deste 

~rtigo nao caberá a · concessio do interdito possessório, facultado 
aos interessados contra ela recorrer a ª~º petitória ou a demar
catória. 

Art. 20 - Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos 
adiante enumerados, poderá a Uniio intervir, se nio houver solu~io 
alternativa, em área indígena, determinada a providencia por de
creto do Presidente da República. 

§ 1.0 
- A interven~io poderá ser decretada: 

a) para por termo a }uta entre grupos tribais; 
b) para combater graves' surtos epid!micos, que possam acar

retar o extermínio da comunidade indígena, ou qualquer mal que 
ponha em risco a integridade do silvícola ou do grupo tn"bal;. 

e) por imposi~áo da seguran~a nacion8l; · 
d) para a realiza~ao de obras públicas que interessem ~o de

senvolvimento nacional; 
e) para reprimir a turba~áo ou esbulho em larga escala;· 
/) para a explora~o de riquezas do subsolo de relevante inte

resse para a seguran~a e o desenvolvimento nacional. 
§ 2 .0 

- A interven~io executar-se-á nas condi~s estipuladas 
no decreto e sempre por meios suasórios, dela podendo resultar, se
gundo a gravidade do fato, uma ou algumas das medidas seguintes: . 

a) conten~io de hostilidades, evitando-se o emprego de for~a 
contra os índios; 

b) deslocamento temporário de grupos tribais de urna para 
outra área; 

e) rem~io de grupos tribais de uma para outra área. 
§ 3.0 

- Somente caberá a rem~io de grupo tribal quando 
de todo impossível ou desaconselhável a sua permanencia na área 
sob interven~io, destinando-se a comunidade indígena removida 
área equivalente a anterior' inclusive quanto as condi~s ecoló-. g1cas. 

§ 4.0 
- A comunidade indígena removida será integralmente 

ressarcida dos prejuízos decorrentes da rem~o. 
§ 5.0 

- O ato de interven~io terá a assistencia direta do 6rgio 
federal que exercita a tutela do índio. 

• 

OS DIREITOS DO :tNDIO 

Art. 21 - As terras espontanea e definitivamente abandonadas 
por comunidade indígena ou grupo tribal reverterio, por proposta 
do órgáo federal de assistencia ao índio e mediante ato declaratório 
do Poder Executivo, a posse e ao domínio pleno da Uniio. 

CAPITULO 11 

Das Terras Ocupadas 

Att. 22 - Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente 
das terras que habitam e o direito ao usuf ruto exclusivo das rique
zas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes. 

Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos 
<leste artigo, sio bens inalienáveis da Uniio (artigos 4.0

, IV, e 198, 
da Constitui~o Federal). 

Art. 23 - . Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupa~o 
efetiva da terra, que, de acordo com os usos, costumes e tradi~s 
tribais, detém e onde habita ou exerce atividade indispensável a 
sua subsistencia ou eco~omicamente útil. 

Art. 24 - O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas com
preende o direito a posse, uso, e percep~i9 das riquezas naturais e 
de todas as utilidades existentes nas terras ocupa4as, bem assim ao 
produto da explora~ econ8mica de tais riquezas naturais e utili-
dades. _ 

§ 1.0 - Incluem-se, . no usufruto, que se estende aos acessó
rios e seus acrescidos, o uso dos mananciais e das águas dos trechos 
das vias ftuviais compreendidos ºnas terras _ocupadas. 

§ 2.0 - ~ garantido ao índio o· exclusivo exercício da ca~ e 
pesca nas áreas por ele ocupadas, devendo ser executadas por forma 
suasória as medidas de polícia que em rela~io a ele eventualmente 
tiverem de ser aplicadas. 

Art. 25 - O reconhecimento do direito dos índios e grupos 
tribais a posse permanente das terras por eles habitadas, nos termos 
do artigo 198, da Constitui~o Federal,_ independerá de sua demar
ca~io, e será assegurado pelo órgio federal de assistencia aos silví
colas, atendendo a situa~o atual e ao consenso histórico sobre a 
antiguidade da ocupa~o, sem prejuízo das medidas cabíveis que, 
na omissáo ou erro do referido órgio, tomar qualquer dos Poderes 
da República . 
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CAPfTULO 111 

Das Áreas Reservadas 

Art. 26 - A Uniio poderá estabelecer, em qualquer parte do 
território nacional, áreas destinadas a posse e ocupa~o pelos índios, 
onde possam viver e obter meios de subsistencia, com direito ao 
usufruto e utilizayio das riquezas naturais dos bens nelas existen
tes, respeitadas as restri9óes legais. 

Parágrafo único. As áréas reservadas na forma deste artigo nio 
se confundem com as de posse imemorial das tribos indígenas, po
dendo organizar-se sob urna das seguinte modalidades: 

a) reserva indígena; 
b) parque indígena; 
e) colonia agrícola indígena; 
d) território federal indígena; 
Art. 27 - Reserva indígena é urna área destinada a servir de 

habitat a grupo indígena, comos meios suficientes a sua subsistencia. 
Art. 28 - Parque indígena é a área contida em terra na posse 

de índios, cujo grau de integra9io permita assistencia economica, 
educacional e sanitária dos órgios da Uniio, em que se preservem 
as reservas de flora e fauna e as belezas naturais da regiio. 

§ 1.0 
- Na administrayáo dos parques serio respeitad~ a li-

berdade, usos, costumes e tradiyóes dos índios. · 
§ 2.0 

- As medidas de polícia, necessária a ordem interna e 
a preservayio das riquezas existentes na área do parque, deverio 
ser tomadas por meios suasórios e de acordo com o interesse dos 
índios que nela habitem. 

§ 3.0 
- O loteamento das terras dos parques indígenas obe

decerá ao regime de propriedade, usos e costumes tribais, bem como 
as normas administrativas nacionais, que deverio ajustar-se aos 
interesses das comunidades indígenas. 

·Art. 29 - Colonia agrícola indígena é a área destinada a ex
plorayio agropecuária, administrada pelo órgio de assistenc~a ao 
índio, onde convivam tribos aculturadas e membros. da comun1dade 
nacional. 

Art. 30 -~ Território federal indígena é a unidade administra
tiva subordinada a Uniio, instituída em regiio na qual pelo menos 
um teryo da popula9io seja formado por índios. 
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Art. 31 - As disposiyóes deste Capítulo serio aplicadas, no 
que couber, as áreas em que a posse decorra da aplica9io do artigo 
198, da Constitui9io Federal. 

CAPfTULO IV 
Das Terras de Dominio Indígena 

Art. 32 - Sao de propriedade plena do índio ou da comuni
dade indígena, conforme o caso, as terras havidas por qualquer 
das formas de aquisi9áo do domínio, nos termos da legislayao civil. 

Art. 33 - O índio, integrado ou nao, que ocupe como pró
prio, por dez anos consecutivos, trecho de terra inferior a cinqüenta 
hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo nao se aplica as terras 
do domínio da Uniáo, ocupadas por grupos tribais, as áreas reser
vadas de que trata esta Lei, nem as terras de propriedade coletiva 
de grupo tribal. 

CAP1TULO V 

·Da Defesa das Terras Indigenas 

Art. 34 - O 6rgao federal de assisténcia ao índio poderá so
licitar a colaborayio das For~as Armadas e Auxiliares e da Policía 
Federal, para assegurar a proteyao das terras ocupadas pelos índios 
e pelas comunidades indígenas. 

Art. 35 - Cabe ao órgiio federal de assistencia ao índio a 
- defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das co

munidades indígenas. 
Art. 36 - Sem· prejuízo do disposto no artigo, compete a 

Uniáo adotar as medidas administrativas ou propor, por intermédio 
do Ministério Público Federal, as medidas· judiciais adequadas a 
prote<;áo da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem. 

Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas neste 
artigo forem propostas pelo órgáo federal de assisténcia, ou contra 
ele, a Uniáo será litisconsorte ativa ou passiva. 

Art. 37 - Os grupos tribais ou comunidades indígenas sio 
partes legítimas para a defesa dos seus direitos em iU:ízo, cabendo
lhes, no caso, a assisténcia do Ministério Público Federal ou do 
órgao de prote<;ao ao índio. 
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Art. 38 - As terras indígenas sáo inusucapíveis e sobre elas 
nao poderá recair desapropria~ao, ·salvp o previsto no artigo 20. 

T1TUL.O IV 

Dos Bens e Renda do Pa.trim0nio Indígena 

Art. 39 - Constituem bens do Patrimonio Indígena: 
1 - as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou 

comunidades indígenas; 
11 - O usuf ruto exclusivo das riquezas naturais e de todas 

as utilidades existentes nas terras ocupadas por grupos tribais ou 
comunidades indígenas e nas áreas a eles reservadas; 

111 - os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer título. 
Art. 40 - Sao titulares do Patrimonio Indígena: 
I - a popula~áo indígena do País, no tocante a bens ou ren

das pertencentes ou destinadas aos silvícolas, sem discrimina~io de 
pessoas ou grupos tribais; 

U - o grupo tribal ou comunidade indígena determinada, 
quanto a posse e usufruto das terras por ele exclusivamente ocupa-
das, ou a ele reservadas; · 

II I - a comunidade indígena ou grupo tribal nomeado no 
título aquisitivo da proprie.dade, em relayáo._ aos respectivos imóveis 
ou móveis. 

• Art. 41 - Nao integram o Patrimonio Indígena: 
1 - . as terras de exclusiva posse ou domínio do indio ou silví

cola, individualmente considerado, e o usufruto das respectivas ri
quezas naturais e utilidades; 

. II - a habita~áo, os móveis e utensílios domésticos, os obje
tos de uso pessoal, os instrumentos de trabalho e os produtos da 

·. !avoura, cae", p~sc? e coleta ou do trabalho em geral dos silvicolas. 
Art. .!.::. - Cabe ao órgao de assistencia a gestao do ; Patrimonio 

·· Indígena: propiciando-se, porém, a participa~io dos silvícolas e dos 
grupos tribais na administra~ao dos próprios bens, sendo-lhes total
mente confiado o encargo, quando demonstrem capacidade efetiva 
para o seu exercício. 

Parágrafo único. O arrolamento dos bens do Patrimonio Indí
gena será permanentemente atualizado, procedendo-se a fiscalizayáo 
rigorosa de sua gestao, mediante controle interno e externo, a fim 
de tornar efetiva a responsabilidade dos seus administradores. 
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Art. 43 - A renda indígena é a resultante da aplica~ao de 
bens e utilidades integrantes do Patrimonio Indígena, sob a respon
sabilidade do órgao de assistencia ao índio. 

§ 1.0 
- A renda indígena será preferencialmente reaplicada 

em atividades rentáveis ou utilizada em programas de assistencia ao 
índio. 

§ 2.0 
- A reaplica~io prevista no parágrafo anterior reverterá 

principalmente em benefício da comunidade que produziu os pri
meiros resultados económicos. 

Art. 44 - As riquezas do solo, · nas áreas indígenas, somente 
pelos silvícolas podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusivi
dade o exercício da garimpagem, faisca~ao e cata das áreas referidas. 

Art. 45 - A explorac;ao das riquezas do subsolo nas áreas 
pertencentes aos índios, ou do dominio da Uniao, mas ha posse de 
comunidades indígenas, far-se-á nos termos da legislacrao vigente, 
observado o .disposto nesta Leí. 

§ 1.0 
- O Ministério do Interior, através do órgao compe

tente de assistencia aos índios, representará os interesses da Uniio, 
como proprietário do solo, mas a participacrao no resultado da ex
plora~ao, as indeniza~s e a renda devida pela ocupa~ao do ter
reno, reverterao em benefício dos indios e constituirio fontes de 
renda indígena. 

§ 2.0 
- Na salvaguarda dos interesses do Patrimonio Indígena 

e do bem-estar dos silvícolas, a autoriza~ao de pesquisa ou lavra, a 
terceiros, nas posses tribais, estará condicionada a prévio entendi
mento com o órgio de assistencia ao índio. 

Art. 46 - O corte de madeira nas. flore~tas indígenas conside
radas em regime de preserva~áo permanente, de acordo com a letra 
g e § 2.0

, do artigo 3.0
, do Código Floresta!, está condicionado a 

existencia de programas ou projetos para o aproveitamento das ter
ras respectivas na explora~áo agropecuária, na indústria ou no re-
florestamento. · 

T1TULO V 

Da Educafáo, Cultura e Saúde 

Art. 4 7 - e assegurado o respeito ao patrimonio cultural das 
comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios de expressáo. 

Art. 48 - Estende-se a populacrao indígena, com as necessárias 
adapta~óes , o sistema de ensino em vigor no País. 

' 
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Art. 49 · - A alfabetiza~ao dos índios far-se-á na língua do 
grupo a que perten~am, e em portugues, salvaguardado o uso da . . 
pnme1ra. 

Art. 50 - A educa~ao do índio será orientada para a integra
~ªº na comunhao nacional mediante processo de gradativa com
preensao dos problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem 
como do aproveitamento das suas aptidóes individuais. 

Art. 51 - A assistencia aos menores, para fins educacionais, 
será prestada, quanto possível, sem af astá-los do convívio familiar 
ou tribal. 

Art. 52 - Será proporcionada ao índio a forma~io profissio
nal adequada, de acordo com o seu grau de acultura~io. 

Art. 5.3 - O artesanato e as indústrias rurais serio estimula
dos, no sentido de elevar o padrio de vida do índio com a conve
niente adapta~ao as condi~oes técnicas modernas. 

Art. 54 - Os índios tem direito aos meios de prote~io a saúde 
facultados a comunhao nacional. 

Parágrafo único. Na infancia, na maternidade, na doen~a e na 
velhice, deve ser assegurada ao silvícola especial assistencia dos 
poderes públicos, em estabelecimentos a esse fim destinados. 

Art. 55 - O regime geral da previdencia social será extensivo 
aos índios, atendidas as condi~óes sociais, económicas e culturais 
das comunidades beneficiadas. 

TlTULO VI 

Das Normas Penais 

CAPITULO 1 

Dos Princípios 

Art. 56 - No caso de condena~o de índio por infra~io penal, 
a pena deverá ser atenuada e na sua aplica~io o juiz atenderá 
também ao grau de integra~ao do silvícola. 

. Parágrafo único. As penas de reclusio e de deten~io serio 
cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade, no 
local de f uncionamento do órgao federal de assistencia aos indios 
mais próximo da habita~io do condenado. 
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Art. 57 - Será tolerada a aplica~o, pelos grupos tribais, de 
acordo com as institui~ próprias, de san~ penais ou discipli
nares contra os seus membros, desde que nio revistam caráter cruel 
ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. 

CAPITULO 11 

Dos Crimes Contra os Indios 

Art. 58 - Constituem crimes contra os índios e a cultura 
indígena: 

1 - escarnecer de cerimonia, rito, uso, costume ou tradi~io 
culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar, de qualquer modo, 
a sua prática. Pena - deten~o de um a tres meses; 

11 - utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto 
de propaganda turística ou de exibi~o para fins lucrativos. Pena 
- deten~io de dois a seis meses; 

111 - propiciar, por qualquer meio, a aquisi~o. o uso e a 
dissemina~o de bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou entre 
índios nao integrados. Pena - deten~o de seis meses a dois anos. 

Parágrafo único. As penas estatuídas neste artigo sio agrava
das de um te~. quando o crime for praticado por funcionário ou 
empregado do órgio de assistencia ao índio. 

Art. 59 - No caso de ' crime contra a pessoa, o patrimonio ou 
os costumes, em que o ofendido seja índio nio integrado ou co
munidade indígena, a pena será agravada de um te~. 

TlTULO VII 

Disposif0es Gerais 

Art. 60 - Os bens e rendas do Patrimonio Indígena gozam 
de plena isen~o tributária. 

Art. 61 - Sio extensivos aos interesses do Patrimonio Indí
gena os privilégios da Fazenda Pública, quanto a impenhorabili
dade de bens, rendas e servi~s. a~ especiais, prazos processuais, 
juros e custas. 

Art. 62 - Ficam declaradas a nulidade e a extin~o dos efei
tos jurídicos dos atos de qualquer natureza que tenham por objeto 
o domínio, a posse ou a ocupa~o das terras habitadas pelos índios 
ou comunidades indígenas. 

• 
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§ .1.0 - Aplica-se o disposto neste artigo as terras· que tenham 
sido desocupadas pelos índios ou comunidades indígenas em virtude 
de ato ilegítimo de autoridade ·e particular. 

§ 2.0 
- Ninguém terá direito a a~ao ou indeniza~áo contra a 

Uniao, o órgao de assistencia ao índio ou os silvícolas em virtude 
da nulidade e extin~ao de que trata este artigo, ou de suas conse-

• • A • A • quenc1as econom1cas. 
§ 3.0 

- Em caráter excepcional e a juízo exclusivo do diri
gente do órgáo de assistencia ao índio, será permitida a continua
~áo, por prazo razoável, dos efeitos dos contratos . de arrendamento 
em vigor na data desta Lei, desde que a sua extin~áo acarrete gra-

... A ' • ' ves consequenc1as soc1a1s. . 
Art. 63 - Nenhuma medida judicial será concedida liminar

mente em causas que envolvam interesse de silvícolas ou do Patri
monio Indígena, sem prévia audiencia da Uniáo e do órgiio de 
prote~áo ao índio. · 

Art. 64 - Vetado. 
Parágrafo único. Vetado. . 
Art. 65 - O Poder Executivo fará, no prazo de cinco anos, 

a demarcat;ao das terras indígenas, ainda nao demarcadas. 
Art. 66 - O órgao de prote~áo ao silvícola f ará divulgar e 

respeitar as normas da Conven~ao 107, promulgada pelo Decreto 
n.0 58.824, de 14 de julho de 1966. · 

Art. 67 - ~ mantida a Lei n.0 5.371, de 5 de dezembro de 
1967. 

Art. 68 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
~ao, revogadas as disposi~óes em contrário. 

Brasília, 19 de dezembro de 1973; 152.0 da Independencia e 
85.0 da República. - EMILIO G. MP.DICI - Alfredo Buzaid -
Antonio Delfim Netto - /osé Costa Cavalcanti. 

Publicado no Diário Oficial de 21 de dezembro de 1973. 
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