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PKl!:lt'ÁCJO do eminente sociólogo alagoano Dr. Manoel Diégues Júnior sobre o meu livro 
"Estudo do fndio Brasileiro": 

.. É sempre motivo de satisfa~áo verificar o ioteresse em que nossos conterrineos das 
Alagoas se colocam para os temas culturais, procurando conhece-los e, tanto quanto possível, 
explicá-los, interpretando-os, de novo a mclhor traduzir seu significado. 

É o caso deste livro, cujas páginas pennitem conhecer, ern toda sua ampla significa~áo, 
o tema que torna poss{vel a significativa expressáo deste estudo. 

Na realidade, o Autor procura expressar, e mais que expressar, traduzir o significado 
cultural que o tema aqui tratado significa, marcando oportunidadc para identificar, os aspec· 
tos mais característicos. 

Este livro procura, pois, em suas páginas oferecer o melhor cabimento de urna realida
de aquenio se pode fugir, e para a qual a interpreta~áo cultural procura demonstrar uma con
tribui~áo aut!ntica para o seu cabimento. 

De fato, com este livro, procura o Autor expressar um.a realidade para cujos aspectos 
básicos ofer~a o mais autentico sentido. Vale a pena., pois registrar a significa~áo de um es
tudo como este que apresenta subsídios básicos para conhecimento de assunto tratado e, tanto 
quanto possfvel, mterpretado de conformidade coma realidade em si . 

Só isto bastana para testemunhar o interesse desse trabalho, como contribui~áo para 
um melhor conhecimento dos fatos de nossa terca, daf porque merece lembrar o significado 
deste estudo que ficamos a dever a um estudioso com todos os conhecimentos rcconhecidos 
por todos. 

Assinado: Dr. Manoel Diégues Júnior 
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ES'l'UOO DO f NOIO (ENSAIO, comprecndendo tres temas: Histórico, Social e Jurídico) 

"Morrer se for preciso, matar nunca" Rondon 
- Tcnente-coronel Candido Mariano da Silva 
Rondon. 
"A cscravidáo no Brasil, de Pcrdigáo Malhei
ro, é a obra mais compreensiva e, a muitos res
peito.i, a mais valiosa sobre o assunto" - Joa
quim Nabuco. 
"A memória de cunhambebe e Ajuricaba, 
símbolos da resistencia ao invasor estrangeiro 
e de amor l terra natal" - Luiz Luna 
"Do amor do pátrio ninho e liberdade, 
Ele, que aqui nasceu, nos lega o exemplo 

De como esses dois bens amar devemos. 

E quando alguma vez vier altivo 
Leis pela for~a impor-nos o cstrangeiro, 
A lmbere instemos, dcfendcndo 
A honra e a cara pátria e a libcrdade" - Gon
~alves Magalháes. 

"O sentimento de liberdade era muito grande 
nas tribos brasileiras" - Luiz Luna, in Re
sistencia do fndio l Domina~áo do Brasil" 
pá_g. 136. 
"E a guerra de mil anos contra o desconheci
do. O triunfo virá ao fim de trabalhos incal
culáveis, em futuro rcmot{ssimo; ao arranca
rcm-se os derradeiros véus da paragem mara
vilhosa, onde hoje se nos esvaem os olhos des
lumbrados e vazios. Mas entáo, nao haverá se
gredos na própria naturcza. A defini~ao dos 
últimos aspectos da Amazonia será o fecho de 
toda a História Natural." Euclides da Cunha 

Nota: Aimbere foi o segundo e último dos che
f es a da Confedera~áo dos Tamoios. Pode ser 
considerado o símbolo da resistencia nativa l 
coloniza~ao portuguesa. Seu nome temo sig
nificado de Dionoré, para Stradelli, isto é, 
agreste. 

13 
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INTRODU~ÁO: Para a claborac;áo dcssc modesto e longo estudo sobre o índio, estamos 
consultando numerosas obras, revistas, jornais etc, existentes cm arquivos, livrarias (novas e 
velhas), transcrevendo passagens de estudos de autores que, d.v. solicitamos permissáo para 
isso. 

Nosso trabalho comprcendc tres partes essenciais: a) Parte Histórica e ligeiro cstuJo da 
Pré-llistória; b) Parte Socia) e e) Parte Jurídica. 

Claro está que estudando o autoctonc (se é que bouve) náo podemos deixar de fazer re
ferencia ao negro (estudo Je nosso próximo trabalho), pois, como se sabe, esses dois elemen
tos Wlidos ao elemento portugues (o branco e desbravador), mcsclando-se, formaram a rac;a 
brasiJeira. 

Estudaremos a terra e a gente que os nossos descobridores encontraram quando de nos
sa descoberla proposital, lá pelos idos de 1500. 

Quando desembarcaram ncssa terra batisada de Santa Cruz e mais tan.le Urasil, o Che
fe-mor Almirante Pedro Alvares Cabral, encontrou .. um povo atrasado mas organizado. Essa 
gente linha govemo, religiáo, usos e costumes próprios .. - Jiz o historiador de Caruaru (Per
nambuco) Luiz Luna na citada obra .. Resistencia do fndio A Dominac;áo do Brasil ... 

Era urna civilizac;áo em desenvo)vimento, que se estendia por toda esta imensa regiáo 
de mais de oito milhóes de quilómetros quadrados. Náo foram, porém, os cabralinos os pri
meiros estrangeiros que aquí aportaram. 

Historicamente está provado que, no período que vai de junho de 1499 a maio de 1500, 
estas plagas foram visitadas por tres espanhóas: Afonso Hojeda, Vicente Yañcs Pinzon e Diego 
de Leppe, pela ordem cronológica. 

Olharem a terra, aspiraram o ar hospitaleiro, naturalmente fizeram algum saque, como 
era costume dessa gente, e se foram ... Cabral já sabia da existencia da terra, pois esta era a 
convicc;áo de Vasco da Gama. Esse notável, aventureiro luso, nas viagens de explorac;áo, so
mente por má sorte, náo deu com os costados dos barcos no litoral de nossa Pátria. 

Tanto o sabia que deu a Cabral as necessárias instruc;óes sobre a localizac;iio dela. Ca
bral aquí chegou trazendo espelinhos e maracás para enganar e dominar um f>OVO, livre no 
aparato da Primeira Missa, celebrada com pompas diante do olhar de uma gente que náo sabia 
ainda o que era fingimento. 

Enquanto se fazia a distribuic;áo de espelhinhos e rnaracás, carapu<;as coloridas e meJa
lhas de santo, o drebro aventureiro trabalhava. Frei Henrique Soares celebrava o ato e benzia 
a nova Terra, espargindo t1gua benta sobre cabe<;as até entáo livres, enquanto o escriváo Pero 
Vaz de Caminha, jubiloso mandavam dizcr ao rei D. Manuel: "Esta terra, SENHOR, é em si 
Tam Chie Cremosa que em se plantando, dar-se-á neta tudo". 

"Os (odios estavam cm festa, embora desconfiados. Há mais de quatro séculos um po
vo perdeu o direito de viver livremente, Nao teve mais sossego. Uma cruz foi fincada no co
rac;io da Terra e urna rac;a inteira nela crucificada. 

Esse povo representava urna Na<;áo Livre. Tinha leí e govemo, arte, mtisica, folclore e 
religiáo. Tinha território, tradic;áo e capacidade de amar e sofrer. Fazia festas, chora va os seus 
morros e punia os infratores dos códigos. 

"Estava cm plena evoluc;áo de suas aptidóes e conhecimentos. Náo tinha a ambi<;áo 
inescrupulosa dos conquistadores que, a forc;a de artificios e mugangas, preparavam, entre 
festas, o seu martfrio. Era um povo virgcm e de boa-fé. Rude, primitivo, selvagcm mas de 
qualquer maneira um povo. 

Mais tarde, fatalmente, chegaria ao grau de civilizac;áo Jaqueles que o atrai~oavain pe-
• las costas porque em estado equivalente eslcs antes estivcram - assim se expressa o festejado 

escritor pcrnambucano de Caruaru, Luiz Luna, no seu citado estuJo sobre o fndio. 
Náo se trata, porém, de civiliza<;áo. Os lusitanos náo vicram aqui como intuito de civi

lizar. Vicram cm busca de riquezas e de cscravizar seres humanos, como fizeram na África e 
na Índia. 

"As descobertas na costa Ocidental africana- diz llarbosa Mello num excelente traba
lho, intitulado de "Síntese Histórica do Drasil" - ao mesmo lempo que scrviam de base e ro
teiro para a Índia e para novos descobrimcntos e conquistas, se transfonnavam em grandes 
mercados de carne humana. 
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Ca~aoos ou negociados, os negros eram envin<los para a Lisboa e vendidos na conheci
da "Casa dos Escravos". Certamen te nessa "Casa dos Escravos" foram também vendidos os 
tres fndios brasilciros que Cabral levou como troféus para exibir no "Rei Venturoso", já que a 
pr6prii\ 1 list6ria ignora o destino que lhes foi dado após sua exibi~áo cm Lisboa. 

Explorar o pau-brasil e depois o ouro e tudo mais que representasse um valor, inclusi
ve a escravidáo do fndio, foram as primeiras preocupa9óes dos portugueses na terra descober
ta. Espoliar é o verbo mais conjugado pelos conquistadores desde o princfpio do mundo. Tcm 
havido, cm todas as épocas, muitas lotas pela libert~ao. Como os nossos ancestrais indígenas 
nunca n9s submeteram sem reagir ao regime de sujei~io. 

E: sabido e not6rio "que o domf nio económico e, em certos casos políticos, continuou 
exercido pelos portugueses, depois pelos ingleses e por fim pelos americanos do Norte, todos 
nas suas respectivas fases de iníluencia, procurando impedir o nosso progresso, anular os nos
sos esfor~os e explorar as nossas riquesas e energias - afirma A página 12 do citado livro do 
eminente Luiz Luna. 

Aliás, a história do rompimento dos vínculos políticos que nos prendiam ao velho Por
tugal está a exigir uma reconstitui~ao honcsta. l lá muita fantasia, muita Jenda, muita coisa mal 
contada na versio da cr~nica oficial. 

Além de nao se dar o necessário relevo As íutas populares pela Independencia (sempre 
ligada a idéia da República), procura-se até mesmo negar o caráter de autonomía nacional a 
movimentos como os da lnconfidcncia Mineira e da Revolu~áo Pemambucana de 1817, scm 
Calar na República de Olinda, proclamada a JO de novembro de 1710, por Bernardo Vieira de 
Melo, que muitos dos historiadores oficiais apresentam propositadamcnte como fato de menor 
importancia hist6rica. 

Faz-se míster também colocar no lugar que mereceu nas páginas da História alguns pa
triotas cuja a~ao vem sendo omitida ou ofuscadas, através dos tempos. É o caso, por exemplo, 
de José Gon~alves Ledo de fato e de direito, um dos maiores vultos da campanha pela Inde
pendencia do Hrasil e fator decisivo no rompimento com Portugal. 

Seu ideal vinha de longe; dos tempos de estudante em Coimbra. José Bonifácio já era 
professor da Universidade e estava solidário com a política colonialista de Portugal. Convo
cou lá cm Portugal os brasileiros para formarem um "Batalhio Patriótico" contra Napolcáo 
quando da invaslio for~ando a fuga da Família Real para o Brasil. 

Patri6tico, porém, foi a resposta de Gon~alves Ledo: "Como brasileiro nao pegarla cm 
armas para defender os ass.assinos de Tiradentes. • 'Mais tarde, esse vibrante jornalista dissera 
em carta a seu irmio residente em Londres: "que esta va de viagem para o Brasil (ele esta va em 
Coimbra) onde fundaría uma Lo ja Ma~dnica, pois a seu ver, somente a Ma~onaria dispunha da 
for~a necessária para pugnar por táo dificil e elevada coisa"-

Voltemos As notícias cabralinas: era realmente organizado o povo que Cabra) encon
trou e que presenciou em festas a instala~áo do domínio estrangeiro em sua terra. A Na~áo, na 
época, segundo o mestre Capistrano de Abreu (0 Descobrimento do Brasil, página 85) era 
formada por setenta e seis tribos, divididas em cinco grupos distintos. 

O primeiro grupo (o mais numeroso) habitava o litoral, do Rio Grande do Norte ao Río 
Grande do Sul. Eram os Tupis, também encontrados no médio Uruguai, Paraguai e pela costa 
até quase os Andes; no baixo e no médio Sáo Franscisco e também na margem meridional do 
Amazonas. 

Entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, subdividiam-se em tres ~óes 
menores: Carij6s, Tupiniquins e Tupinambás; o segundo grupo que somenle entrou em conta
lo com os invasores no século XVII), era constituído pelos Kiriris ou Cariris (que cm tupi sig
nifica tristonhos). 

Viviam csses fndios no interior desde os ríos Parl)guai e o Sao Franscisco ao Pamaíl>a, 
o terceiro grupo (que Kar Frederich Von Martius e Beril Ehrenceich classificam de J~. era co
nhecido pelo nomc de Aimorés na Bahia; Botocudos, no Espfrito Santo e Minas Gerais; Api
nagés no Maranhao, e Bugres em Santa Catarina. 

A primeira classifi~áo dos fndios foi fcita pelos Jesuftas, levando somcnte em consi
dera~áo as difere~as somáticas e a diversidadc lingufstica entre os que habitavam o litoral e o 
interior. Os Tupis ou Tupis-Guaranís considerados eram a principal tribo brasileira, tiveram 
seu centro de expansao segundo Basmo de Magalháes (in Manual de lfist6ria do Brasil), na 
Mesopotamia dos dois fornecedores dorio da Prat.1. 

O nome Tapuia significa Bárbaro, como era conhecido esse povo pela sua rebeldia e 
espfrito de independencia. Dele faziam parte Aimorés, que nao dava trégua aos portugueses 
até serem completamente dizimados. 

Também Tapuia foram os Cariris que viviam pelas margens dos ríos Paragu~u. ltapc
curá e Mearim, criando problemas para os portugueses. A organiui~áo social das tribos brasi -
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lciras era bem nl3is humana do que a dos portug'!ese~. Viviam.em regin_1e_comw1al, ~cparti~do 
entre todos os que coletivamentc produziam. Nao unham assam a amb1~ao economaca dos m-

vasorcs. · ·r d · J. · · 
Cada produtor tornava-se possuidor da área que cultavava. o os m astantamente u-

nham o necessário para vi ver, coma decencia da época. Mesmo porque, c~mo ob~rvou !hc
vet e, num exemplo que. se~e de li~á.o a muita gente "~m selvagem ·~~rr~fªª de peJO se v1sse o 
seu vizinho ou seu próximo junto a s1, carccendo daqualo que ele ~ssu_1a. . 

O regime dessas tribos, que davam tao bel~ ex~mplo de sohdaneda~ humana aos con
quistadores, era, ao mesmo tempo, eletivo e ~1creJ1táno. Gcral_mente, escolluam-se º. filho pa
ra substituir o pai, mas os Conselhos das Tnbos - uma espécae ~e Parlamento - dcc1dlam so
bre os gra~des problemas como as gue~Tas e as mu~n\as de aldea~mcnto. 

Sendo todos os bens de propraedade colcuva, dcsc~nhccaa-se o roubo ou ~Curto. As 
lcis penais serviam apenas para punir o homicídio'. as tenlatlv~s Je morte e o adulcéno. 

A civiliza~áo indígena, A época em que foa surpre~~daJa .pclo dcscmba.rq.ue, aparente
mente a1nistoso, dos portugueses, estava em fase de trans19ao. FmJava-se a elapa Je povo ca-
\ador. Urna era nova eslava surgindo ao tém1i~o. d_o século XV. , _ 

Marchavam os fndios desta terra pal'a m1c1ar a era do povo agncola. Até entao os me
lbores dedkavam-se ao ligeiro amanho da tcrra, ao fabrico de red~s das diversas fibras que as 
matas dadivosas ofereciam em profusáo; A confcc\áa de cestas de capós e .lou\as Je barro. . 

Os homens pescavan1 e ca~avam, faziam as Jerrubadas e as quennadas para o planuo 
da r~a da &erra fértil e rica, estraiam-se o cará, a macaxeira, a batata o~tras rafzes. Os ad<?rnos 
para as grandes festas e para as guerras, cabiam As mulheres confeccionar. Ness.es enfeates e 
também nos desenhos de cerimica e em outros trabalhos manuaas, pode-se verificar o bom 
gosto das oossas avós índias. . 

Viviam em habita~óes chamadas "ocas" ou "tabas", tosca~ mas arejados pelas abertu
ras que faziam nas extremidades das pa~cdes. As redes para dornu~ com .º amado, eram. am~ 
plas e sustentadas por fortes estacas. Aluue!1'4tvam-se de carne de ca~a assada, ou chamuscada 
na brasa peixes crustáceos, raízes. frutas e msetos. . . 

Bebiam ~ água das fontes e do coco das pah:neiras. Do milho e da mandioca faz~an1 a 
sua aguardente para os dias de festa. Gostavam mullo do mel-de-ab~lha. Em geral, andavam 
nús e suas armas eram o arco e a flecha, o tacape, bordura e outros mstrumeutos de ataque e 

defesa. Em matéria de rcligiáo, nao sendo místicas n~ verdadeira ace~áo d_? termo, ~credita
vam na imortalidade da alma e 'possuiam crcn~as multo amplas a esse rcspc1to. Antec1pavam
se aos positivistas de Augusto Comtc. quando sustenta~am que ~s "mortos cada vez gov~f!lª~ 
vam mais os vivos". A língua mais falada era o Tup1-Guaran1 que Padre José de Andueta 
aprcndeu e dela fez uma gramática. . . . _ 

Esses jesuitas encarregados da catequese d~s ín.~hos, traza.am nas costas o cnme e n~ 
cora9áo e 0 ~ado de apoiar e aconselhar a escrnv1~ao dos índaos, maniendo-os como cau-

vos a seu serv1~0. · d · d· de ninguém 
Como se ve, a civiliza~áo evoluiu, na~ur~lmente, sem precisar a aJu a · 

Ajuda, aliás, os índios nunca tiveram e nem hoJe tem. 

CAPfTULO UM (OS ÍNDIOS ANTES E DEPOJS DA DESCOBERTA): 

Vamos focalizar em ligeiro estudo o relato da Propriedade e Pré-História de nossos 
fndios inserido na grande obra do etnólogo Alberto Passos Guimaráes, "gua~o sécul~s .de 
Latifúndio" - 1968 que, d.v. passamos a tr.anscrev~r: .. Era de paz e sossego ~ v1~a brasJle~r~ 
antes de com~ar a nossa história. Dela assam nos tala Jea~ de Léry, um do.s pnmcuo~ croms 
tas a registrar as condi~óes de existencia aqui surprecndadas pelos conquastadorcs vmdos Je 

além-mar. . 1 ha amos seus 
"A &erra era um bem comum, pertencente a todos, e mullo onge se a.e v . 

donos de suspeitar que pudesse alguém pretender transfomá-la e~! propracd~de pnva.~a. 
"Dispunham os brasil~iros primitivos de e~ e excelentes terrenos em quantadadc muuto 
superior As suas necessadades-escrevera Lery . . . . 

"No que toca ~ rcparti~áo das tcrras, ~ada pai de família e~colh~ ~~gu.ma~ )elfa~ onde 
lhe apraz e nelas planta su~s r~as; e quanto a 1sso de ~eran\aS e pleitos d1v1sóraos sao cUJJados 
que dcixam aos dcmarcadastas e avarcntos da ~uropa .. . . . . , . _ 

"A conclusóes semclhantcs sobre a vada tranquila e a fndole pacífica do. ge~~Uo deve 
riam ter chegado ao a~ui aportarem, os tripulantes da frota de Ca~ral, cerca de cmquenta anos 
antes. Vinham todos rijos para o batel, e Nicolau Coelho lhes foz smal que puse~m os arcos e 
elas puscram- registra Pero Vaz de Caminha, em sua famosa carta a el-Re1 D. Maiwel. 

• 
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"Apos os contatos iniciais, poneos dias de convívio bastaram para que fossem lan~adas 
as bases de um recíproco cntendimento e introduzida a prática do escambo entre os povos do 
vclho e do novo mundo. 

"Rcsgataram lá, por cascávcis e para outras coisinhas de pouco valor que levavam pa
pagaios11vennclhos, muito gr~ndcs e formoso~, e dois ~erdes pcquenos e carapu~as de pe'nas
verdes e um de penas de mmtas cores, maneara de tcc1dos, assaz formoso."Por muitos anos 
adiante, tal método de resgate das riquezas da lerra e do aliciamento da mao-de-obra nativa 
dera provas da completa eficácia. Assim fora preparada e embarcada a carga da Nau Bretoa l 
altura do ano 11 da Descoberta, e assim também se procedera com o carregamento de outr~s 
barcos que a preccdera~1, sobre os quais se tem notfcias menos precisas. 

P?rtu~ueses e f· ranceses que vararam a costa, do Cabo-Frío ao Cabo de Sáo Roque 
nesses pnmc1~os tempos devastaram florestas_ na apanha de !llilhares de toras de pau de tinta, 
s~m que prec1sassem empregar ~as suas rela~oes como gentto, outros elementos mais persua
sivos que a oferta, em trocadas riquezas extraídas de uma reduzida varicdade de bugigangas. 

Pelo que se sabe ~e sua vida primitiva, nossos índios cm diversas regióes, já haviam ul
trapassado a fase supcnor do estado selvagem e reentrado na fase inferior da Barbárie ado-
tando-se a classifica~áo de Lewis Morgan. ' 

Conheciam a cer~mica e teciam suas redes. Praticavam urna agricultura rudimentar, 
nos períodos de sedentanedade que se alternavam com os de nomadismo cultivando manc.Jica 
e o milho. Sua antropofagia, tao alardeada para a conveniencia dos co~quistadores parecía 
estar cm declínio, ou noutra área seus prisioneiros já eram poupados. ' 

"Mas aceit~vel é a hipótese de ha~er sido a escravidao introduzida após aqueles conta
tos, an~s _?U depoas. de Cabral, sem que t1ve~c alca~ado alguma amplitude, por lhe faltarcm 
as conda~~s requendas para o seu desenvolvamento, no estágio cm que se achava o gentío: o 
da barbáne. 

. . "A política entáo vigente na Metrópole orienta va-se no sentido de tornar o gentio a 
prmcapal for~~ de trabalho na explora~áo extrativa. Recebia ele em quinquilharias cartas de 
baralho e quejandos, o pa~amento de se~s servi~os que consistiam no corte, na prepara~áo e 
no transporte do pau-bras1I e no abastecunento de tudo quanto pudesse interessar ~s frotas de 
quarda-coslas e mercadores. A máo-de-obra indígena nao escrava foi ainda utiliziada nas ro
~as que se f o~ntavam em tomo das feitorias, durante os primórdios da ocupa~áo. 

M.antavera ncsses termos, aoque tudo indica até a institui~áo das Donatarias, cm 1532, 
o c?nvfvao entre o fncol~ e os conquistadores, respeitado pelos últimos, em certa medida, o 
regame comunal da propnedade sobo qual viviam os primeiros na pré-histcSria brasileira. 

••oar por diante, a presen~a do gentío, antes furtiva e acessória, foi estcndendo-se a to
das as regióes, vind~ a constituir-se paulatinamente numa das atividades mais lucrativas, quer 
como fo~te de supnmento de máo-de-obra para forma~áo das lavouras, quercomo genero de 
exporta~ao. 

A mi~o confiada aos colonizadores era a de submcter o fncola, apropriar-se de suas 
tenas e bens, ampor-lhe suas conce~óes e transformá-lo num agente dócil de seusobjetivos 
de domínio. Uma rcconstitui~áo lógica desse periodo de inicia~áo da histcSria da humanidade 
de nos.so pafs, sobre o qual sáo esc~sas e contraditórias as notícias, nos fara compreender que 
a duahd~d~ métodos - o _do comérca'? padifico e a do emprego da for~a - que por muito tem
po cocx1st1ram nas rela~oes comos salvícolas, de certo refletiria o conflito de interesscs e de 
conce~óes, a disputa entre castas e fa~óes que dividiam e minavam a sociedade de seiscen
tistas de além-mar. 

"Que náo era inteiramente livre a prea do indígena e sua cxpor~io, podemos de
duzí-lo dos te~tos das cartas de doa~áo, de Martim Afonso, Duarte Coclho e outros, em que 
constava autonza~ao exprcssa para conduzir para o Reino um número limitado de índios es
cravo~, o qual varia va de vinte e quatro a quarenta e oito, afora outros que figurassem na tri
pula~ao das naus. 

"ls~o se dera entre o sexto e o sétimo lustro do primeiro século, e logo a seguir cm 
1~37, ~urg1a a bula p~pal de Paulo 111 onde claramente se recomendava que náo fossem os fn
daos pnvados de sua hberdade nem do domfnio de seus bens; o que náo impediu que, quasc a 
nossa época, urna carta régia consagrasse a escraviza~áo dos caetés. 

"Na llistória da Coloniza~áo portuguesa. vol 111, página 268, le-se, segundo 
Horges: " •.. porque houve um homem que o fndio principal desviou das máos de outros e o le
~ou p~ra. sua casa, curando-o. Este homem tornou ali com um livro e e mandou dizer ao gcn
ho prmc1pal que voltara para agradecer-lhe e fosse ler ao navio onde o esperava. Ele foi com 
vários outros fndios e af foi aprisionado para vend8-los ... " 

a partir daí a lula na préa do fndio foi cada vez mais feroz, e a ca~a por todos os meios 
desumanos com que se havia de nutrir de bra~os nativos ?as plan~óes e os engenhos que já se 
espalhavam pelas capilanias mais prósperas. 
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"Amiuidavam-se as entradas e succdiam-se as guerras de extennínio dos brancos. con
tra os fndios, que estes respondiam com investidas e ataques. Tem, J>O~.tant~, certa,atuahdade 
críticas e acusa~óes que a próposito fizcra o Gcnral Couto Magalhaes coatados/Eles (os Í1!
dios) nao tem historiadores; ~s que lhe escrevem a hístória. sáo aqueles que, a pretexto de _rcl!
giócs e civilíza~áo, querem v1ver l custa de seu suor, ~eduz1r suas mulhcres e hlhos a co.ncub1-
nas; ou sao os que os encontram degradados P?r um sas~n~a e.Je catc9ue~s que, c~m 111~1~ ra
ras e honrosas ex~óes, é in pirado pelos móvcas da ganan~aa ou da hbertmagem lupócnta • 

"Tantas e tais desumanidades aquí comcteram, tao espantosa se t~rnara a mortanda~e 
dos silvfcolas que, ante a amea«;a de con.1 iss~ se esgotarem os servi~os nata~os de br~os, maas 
e mais protestos se levantaram, n? própno,r~mo, contra ~satos de selvagena dos brancos •. 

"A medida que se estendaa o donumo dos coloauzadores p~r_tugueses sobre ~s terruó
rios povoados pelo gentio, mais freqücnt.es se tornavam as perscg~a~ocs, a ca~a dcsapaeda~a ao 
bra~o cativo, multiplicavam-se os dcscuncntos e, cm contraparuda, .os ~ssallos .do genllo ao 
branco. Nos engenhos e planta~óes fundados pela nobreza lusitana, o mdagena tea!"ava cm r~
jeítar o trabalho escravo, dava constante demonstra~óes de rebeldía e, quando nao conseguaa 
fugir, terminava abatido pelos castigo~ ou pelas doen~as. mo~endo as dezenas ºl!. As cente~as. 

"Malgrado os apelos de Anchaeta e de Nóbrega, as paedosas reco1.nen~a~oes papa~mas, 
as tímidas determina~óes da Metrópole, a marcha inexorável da colomza«;ao prosseguaa em 
seu avanc;o, deixando no rastro o sangue das popula~óes nativas. 

"No segundo ~ulo, faziam-se mais ferozes os aprczamcntos e mais encarni~ados os 
massacres. ScS nas carnificinas levadas a efcito cm 1619 por Bento Manoel Paren te na regiáo 
maranhense, segundo estimativa de Semeao Estácio de Oliveira, passam de 500.000 o número 
de mortos e cativos. Subiam também a enormes cifras os descimentos de índios e escravos. ln
forma~óes pelo Viscoqde Sao Leopoldo indicam que, numa das suas devastadoras invasóes os 
paulistas consuziram 'de Guaira 1500 fndios que foram vendidos, aos lotes, em pra~a pública 
(Lemos Brito in Pontos de Partida para al listória Económica do Brasil- 1939). 

"Embora se repetissem, também no século XVII, os atos dúbios e incoerentes que 
fonnaran1 o lastro jur(dico de todo o período colonial, viria a surgir uma tomada de posi~ao 
importante como Alvará de l!? de abril de 1680. Muito mais incisivo e consistente do que os 
anteriores, esse documento adquiriu estraordinária significa~áo porque nele foi reconhecido, 
pela primeira vez, ao indfgena, o direito A propriedade das terras "ainda que sejam em sema
rias a pessoas particulares, porque na conccssáo dessas sesmarias se reserva o prejuízo do ter
reno e muito mais se entende e quero e que se entenda, ser reservado o direitor índios primá
rios e naturais senhores delas (o indígena primeiramente estabelecido, tema sedimu positio, 
que consitui o fundamento da posse, segundo conhecido texto dos jurisconsulto Paulo (Dg. 
Tit. acq. vel. ant. osses-1. 1) a que refcre Savigny. Moletor, Maginz e outros nos manastos; 
maso indígena além dessc JUS POS SESSIONES, tem o JUS POSSIDEN'fl, que já lhe é reco
nhecido e preliminarmente legitimado, desde o Alvará de l~ de abril de 1680, como direito 
copngenito" (Joáo Mendes Júnior in OS INDÍGENAS DO BRASIL, SEUS DIREITOS IN
DIVIDUAIS E POLfTICOS - SP - 1912 - pág. 58/59. 

"Admitindo-se a validade da conhccida tese de Cirne Lima, de que a propriedade pri
vada das tercas, inicialmente concedidas em usufruto aos semeiros, nasceria coma Real Or
dcm de 27 de dezembro de 1695, a qua), no dizer daquele eminente pesquisador, .. envolvía 
uma transferencia completa da situa~áo, jurídica do solo colonial" (Cirne Lima- Terras De
volutas - Porto Alegre - 193 pág. 370), for~oso é concluir que o reconhecimento explícito e 
irrestrito da propriedade do indígena havia precedido de 15 anos, a institui~áo do domfnio ter
ritorial direto por parte dos colonizadores. 

lsto posto, teria sido o fndio o primeiro a investir-se por um diploma legal do direito a 
proprie<lade agrária, a qual somcnte iria estendcr-se aos invasores europcus alguns anos maís 
tarde. Continuaram, assim por ntuito tempo, esbulho das popula~ócs nativas, a apropria~áo 
violenta do imenso território por elas urilizaJo na ca~a e na pesca e na extra~áo de frutos sil
vestres ou ocupadospor suas aldcias e por suas lavouras. lntcnsificavam-se, também, com des
continuidade, l matan~a e a escravidáo Jo gentío. 

"Quase um século depois, no Govemo do Marques de Pombal, o Alvará de 4 de abril e 
a lei de 6 de junho de 1755, revitalizavam as terras do Alvará de 1680, determinando-se que 
tivcssem as mesmas execu~óes imedialas. Foi Pombal - escreve rodolfo Garcia - quem rom
pcu seu regresso com o princípio da cscravidáo. É certo que os Íla<.lios, ainda dcpois das famo
sas leis de 1755, for cm náo poucas vezcs vítimas da pressáo dos cscravizadorcs, mas ncsses 
casos, o mal tinha um carátcr meramente acidcntal e transitório. A experiencia que cm sentido 
contrário tomou o príncipe regente D. Joáo, pelas cartas régias de 13 de maio e de 2 de de
zembro de 1808 e 1 !! de abril de 1809, nao foram bem aceitas pela opiniáo pública nem vin
garam contra o princfpio da liberdadc já radicada, e, guerreando os quilombos de índios, ape-
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nas scrviam para legalizar as violencias das chan~adas ~an~eiras que sc.?rga!lizavai!' a pretex~o 
de repetir as agressóes selvagcns (Rodolfo Garcia - Ensaio sobre a H11stóraa Política e Adnu 
nistrativa do Brasil - Rio - 1956 págs. 15JI152. 

"€aracteriza-o essc dilatado período, que vai dos últimos lustros do ~culo XVII até os 
fins do século XVI 11, por nclc tcrem expirado as fonnas pré-históricas da propriedade territo-
rial em nosso país. • · 

Vamos focalizar a presem;a do indígena na época da descobcrta. Pretendem alguns que 
existiu ruu tronco com1u11, donde provieram as diversas na~óes e tribos e a existencia de um 
denominado lfngua geral Guaraní ou Tupi, e certa comunhao de tradi~óes, de usos e costumes 
e de idéias; outro que náo há classifica~áo poss{vel (Alcides d'Orbigny - L'llommc Améri
cains; Augusto de St llilaire- Voyajc Aux Sources Au Rio de S. Francisco e Daos La Provin
ce de Goyas). 

O certo e averiguado é que na época de Cabral, era a regiáo habitada por tribos diversas 
de rodios que, cmbora alguns fndios demonstrassem de certa comunháo talvez outrora exis
tente de nacionalidade ou de ra~a. todavía, se distiguiram perfcitamcnte urnas das outras pelas 
suas qualidadcs físicas, por sua lfngua, usos e costumes, caráter, fndole, etc. (refere o Padre 
Antonio Vieira que só no Pará e Maranháo mais de 100 eram as lfnguas; refcre Gama, que 150 
dialetos eram Calados. 

Entre eles era admitido o casamento como base da famOia (Padre Manuel da Nóbrega; 
J. J. Machado de Oliveira; qual era a condi~áo social do sexo feminino entre os indígenas no 
Brasil - Rev. iV, 168). Em regra dependía do comportamento paterno, mas recusado cste, ls 
vezcs era a mulhcr havida l for~a. 

As nupcias eram celebradas com ccrtas ccrim8nias, embora a~etados da rudimentar ~i
viliza~áo em que se achavam; o festim transformava-se em ~erdadearo bac~al. Das própnas 
prisioneiras, que re<luzidas l escravidáo, náo poucas vezes fazaam suas concubmas e mul~er~s. 

A poligamia era tolerada, conforme os haveres e for~as do varáo, mas scmpre dtstm
guiam uma como a predi lela e verdadeira esP?sa· 

O adultério da mulher, porém, era ttdo em horror e punido, ls vezcs, coma morte. A 
autoridade marital era reconhccida. Sobre os filbos era reconhecido o pátrio poder. O Estado 
Social é importantíssimo, vivcndo os fndios cm aldeias ou tabas; quase scmpre em perfeita 
promiscuidade de homcns, mulheres e cria~as. e rcconheciam a auloridadc de um chefe a que 
chamavam Morubixaba. 

O roubo era desconhecido e o sistema penal era o de taliáo. Viviam em quase continuas 
guerra mais por vingan~a do que se apodcrarem do alheio. Muitas vezc~ os ataques. ~ara !im 
especial raptar as mulheres para se proverem de copnsortes ou concubinas. Os P!1s1one1ros 
eram reduzidos ~ cscravidáo, principalmente as mulheres, e os varócs cram por v1a de rcgra 
devorados pelos vencedores cm festins. 

Se nao cram como as do México e Peru, com suas bclas cidadcs, scus lmperadores ou 
Incas, suas riquezas, suas leis, scus coslumes, seus templos, e tudo quanto aí foram encontrar 
de prodigioso Cortez, Pizzarro, seria inexato e injusto dizer que os do Brasil cram absoluta
mente bárbaros. 

Na quase generalidade as fndias se mostram sempre de fácil acc:sso e trato, .dcsejand? as 
rela~ócs dos estrangeiros que até foram generosos protctores de mullos, que ahás podenam 
te- los devorado (dáo disto tcstemunho as primeiras rela~óes das descobertas, come~ando pela 
muilo conhecida carta de Pero Vaz de Caminha; daf testemunham os jcsuítas, os franceses, os 
próprios portugueses, a história como. veremos no desenv<?lvi!"ento <lcssc .trabalho. . 

Os indígenas eram, pode-se dazer, numerosos terntónos, predommavam-se ccrtas tr~
bos. suas tabas eram de pouca durac;áo, haviam tribos agrícolas; e portanlo de costumes maas 
brando e de mais sociabilidade. 

Outros mostraram- se destros cavaleiros (Guaicurus - Revista do Instituto Histórico 
:i.2 J ). O litoral e as margens dos ríos, eram de Jugares mais povoados, de que dáo notícias as 
relac;óes dos descobridores e viajantes; eram também navegantes. 

Outros ainda viviam internados pelos sertóes e seus principais alimentos cram a ca~a. 
os frutos silvestres e o pcixc. Dentre as numerosas tribos ( 100 mais ou menos) espalhadas por 
vasto território, apontaremos, abaixo, as mais importantes: 

1 • Tupiniquins e Tupinais 
2 . Tupinambás 
3. Tamoios 
4 . Guaianascs 
5 . Goitacazcs 
6. Aimorés 

(que habitavam Porto Seguro e llhéus) 
(que habitavam Bahía e Norte) 
(que habitavam Rio de Janciro) 
(que habitavam S. Vicente e Sao Paulo) 
(que habitavam Campos) 
(que habitavam Jlhéus) 
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7 . Tabajares e Caetés 
8 • Pitaguarés 
9 . Tabajarés 

1 O • Timbiras 
11 . Amoipiras 
12 • Taramambeses 
13. Tapuias 
14 . Coroados 
15 • Guaicurus 
16 . Paiaguás 
17 • Guaranis 

(que habitavam Pernambuco) 
(quehabilavam llamaracá, Paraíba, R. G. do Norte) 
(que habitavam Ceará) 
(que habitavam Maranháo, Pará, Amazonas) 
(que habiuvam Maranháo, Pará, Amazonas) 
(que habitavam Maranháo, Pará, Amazonas) 
(que habitavam Maranháo, Pará, Amazonas) 
(que habitavam Minas Gerais) 
(que habitavam Goiás, Mato Grosso do Sul) 
(que habitavam Goiás, Mato Grosso do Sul) 
(que habitavam Goiás, Mato Grosso do Sul) 

l'crgunta-se: Qual a popula~áo indígena do lempo da descoberta? Eis um problema impossí
vel de resolver. O Padre Antonio Vieira pretendía que muitos milhóes de índios livessem des
cido dos sertóes, e assim se le também na Lei de 6 de junho de 1755. Mas parece haver exage
ra~áo, como pondera J. F. Lisboa no seu TIMON MARANllENSE (ll- 233). Vanhargen na 
História Geral (1, 98) eleva apenas a um milháo. Sem nos cmaranhar:inos em semelhantes 
questáo, diremos apenas que, para serem arrebanhados, aldea~os, escravaza~o~, maltratados, e 
mortos aos milhares, para sofrerem, como sofreram, os fndaos as ~ersegu1~oes e g"!erras de 
entre si e, pior ainda, o exterminio dos conqu!stadores, perd.ur~ndo amda até noss?s daas, quer 
dizer, por perlo de quatro séculos, parece evidentemente dammuto o cálculo do alustre autor 
da História Geral do Brasil. 

Os fndios embora, desconfiados, receberam cordialmente os visitantes. Fazendo-se en
tender por mfmica, trocaram presentes (como foi dilo anteriormente). Antccipando a fidalguia 
hospitaleira da nossa gente, a comida foi servida e assim, os portugueses p~ovaram carne assa
da, milho, aipim e outros quitules da cozinha bugre. Beberam a águ~ m~as pura que lhes fora 
dada provar e, dcpois de muitos salamalequcs, regressaram contar a h1stóraa. . . . 

Diante da passividade aparente, o cronista Caminha exultava e mandava dazer a El-Re1 
que esse povo bronzcado nao Jhe criaria maiores problemas. 

"Enaganava-se, porém, porque aqueles homens e mulheres, de pele queimada luta
ram, a~ o exterminio, cm defesa do sagrado direilo de viver segundo seus costumes e. suas 
cre~as - relata assim o grande historiador <le Caruaru Luiz Luna, no notável estudo catado 
A pág. 25. . . . . . 

Apesar de ioferiorizado, respondcndo com simples flechas a Uros de artalha~as, ven
deram caro a liberdade. Ca~ados como fcras, foram penetrando nas cntranhas da Pátna, e con
seguiram alguma tribo sobreviver nos pequenos grupos indígenas que, hoje em día, se encon
tram penando nos diversos pontos do pa(s. 

Com as mcdalhinhas penduradas no pesco~o. os fndios da missa ganhavam o mato pa
ra, algum tempo depois regressar a praia, livres das condecora~ócs recebidas. Enquanto os fn
dios se livrando das medalhinhas de Nicolau, resolveu Cabra! dar umas voilas pela bafa. 
acompanhado do Estado-Maior invasor. Ao raiar a aurora, os tres chefes indígenas estava1n 
presos no poráo do navio de mantimentos. 

Na certa, durante a travessia, deram bom tratameoto para aprescntá-los a El-rei .. lim
pos, gordos e tremosos". Sabe-se que esse povo sombrío v~via com sim~licidadc e livre de 
grandes preocupa~óes, a nao ser, uma vez ou ouu:a. uma bnga entre as tnbos, que el~s pró
prias terminavam por resolver, estabelecendo cond1~óes de paz e firmando pacto de anuzade. 

Eram brigas de família e, geralmente, acabavam bem. Náo havia a ambi~áo da posse. 
A ganllncia desenfreada que o luto privado nas sociedades capitalistas, era JesconheciJo no 
regime comunal dos fndios. ~ 

Agora sim, era que eles iriam ter contato coma chamada ciiviliza~áo cristá e aprender 
coisas que nunca lhes passaram pela cabe<;a. Pisavam por cima de ouro e náo sabiam o valor 
dele. Era uma pedra como outra qualquer. 

O pau-brasil da táo estranhada ambi~ao lusa, nem ao menos fornecia tinta para pintar o 
corpo, que eles iam cxtra!r de uruc1u11; ignorav":Un a explora~~º do traball.10 hum;u~o, _desde 
que a produ~áo entre as tnbos era de fundo colcuvo. Como assmal~va c .ammha, aqua nao~
vía "boi, nem vaca, nem cabra, nem galinha, ncm outra nenhuma ahmána que costumada seja 
de vi ver dos homens." 

Tudo isso veio depois, procedente de Portugal, da Ásia e da África. A mulher cabia a 
procura dos produtos vegetais, e o homem se encarregava da c~~a e da pe~a._de dcrrubar ma
tas e capoeiras e f az.er queima para as planta<;óes; da constru~ao das habUa<;ocs <las guerras e 
também de guardar o Jeito depois que a mulher paria. 
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Náo costumav.am entrar cm embarcac;c>cs daquele tipo que condiziam os invasores. 
Navegavam em frág~1s ~ano~s, semelhantcs hs ainda hoje usadas pelas populac;óes ribeirinhas 
~o Amazonas e do Sao l·ranc1sco e também cm jangadas como aquelas dos pescadores nordes
tmos ..• 

Pintavam ou tatuavam o corpo cm cores, geralmcnte vem1elha ou negra, e traziam fu
rad?s• ~ ~obos_ das _orclhas ou o septo nasal. Tudo isso , porém, tinha significado religioso. Os 
tupis a~n~1tem fupa como .neus Anhamgá como o ~emónio. Y ara ou Uyara era a deusa (ou 0 
dcmómo .) das. águas. llav1~ a l~nda de que ela alraia com seus encantos 0 incauto para seus 
bracros e, depo1s, matava-o, 11np1edosamente no fundo dorio, a caapora era a assombracrio das 
matas. 

Em louvor ~o deus e temor do ~iabo, era qu~ pintavam ou tatuavam 0 eorpo, furavam 
as ?r~lhas e submcham as mulheres a ngorosos reg1mes durante a gravidez; ainda por crencra 
rehg1osa ficava chocando na rede quando lhe nascia um filho. 

. . Quando adocciam lá eslava o pajé (pau para toda obra), receitando-lhes o remédio in
dicado ~ cura e ext~aíd? de ervas .e rafzes (como fazem ainda boje. Lembre-se do pajé Raoni 
que tentou curar o c1ent1sta Rusch1 do veneno do sapo). 

Ficou provado que os fndios passaram a adoecer e a morrer com facilidade depois dos 
contat~s. com os _Portugueses. As relacróes sexuais com as fndios além de outras venéreas, 
transn11t1ram As tnbos a velha e nunca louvada (sf filis) lusa. 

A gonorréia provocou cegueira e inutilizou muitos f odios e fndias, a tuberculose abo
ba,, a tracoma, a varíola, o sarampo, a gripe, tudo isso foi iigualmente heran~a lusitana: Con
clumdo, estamos com o mestre Ca_Pistrano de Abreu (obra cita, pág. 235): "naquela sociedade 
el~me~tar a so~a era exat.1mcnte igual As parcelas e náo maior como entre povos cultos, por 
ss1m d1zer, dommava um estado gasoso em dilatac;áo expotanea e permanente." 

CAPITULO DOIS- Expedi~óes. Primeiras Relac;óes com os fndios. lnfcio de sua escra
vidáo. Coloni~áo (Regime Colonial): 

. Para maior descnvolvimento desse segundo capítulo, que será um pouco longo, vamos 
foc~hzar, d. v. do 1~1estrc Pcrdigáo Malheiro, de sua obra: "A Escravidáo no Brasil" - vol I 
págma 1~4 e segmntes: ·:oesde a '?'~is r~mota an!iguidade o vencedor ou conquiistador: 
quando ~ao matava o vencido ou o pns1one1ro, reduz1a-o a escravidáo. 

1 retendeu-s.e mesmo que fosse esta última regra um progresso do Direito das Gentes 
um fa~o da humamdadc; no entanto que era realmente de maior ferocidade por afetar já ni~ 
exclus1~.amente o pri~ioneiro, e s.im indefinidamente toda a sua descendencia. 

E.ntr~ os fnd1os acontec1a que em vez de se devoraremos prisioneiros, resuziam-nos 
ao §;CU ~ahve1ro, sobretu~o as mulheres que náo houvessem tomado parte ativa na guerra, das 
qua1s nao raras ve~s faz1a~ s~as conS?rtes. Os filhos, porém, eram livres, se Jivre 0 pai; por
que entre eles segu1a a cond1crao do pat e náo a da máe (Vamhagen - História Geral - 1- 126); 
do 9uc há ~xen:iplo ~bém entre os povos do velho-mundo quais foram os visigodos (Mello 
F re1re - D1r. C1v. - L1 v. 1 ~ - 1:f lulo 1 - § 52~ "Em 1501 te ve lugar a prime ira expedi~Ao de ex
plora~áo da costa do Brasil, vrndo como piloto e cosmógrafo Américo Vespúcio que deixou 
um degre~ado bacharel para cumprir pena e, segundo Vamhagen ele fora encont;ado aqui 30 
anos depo1s ... 

. Em 1503 veio a segunda expedi~lio, como mesmo Américo que fundou a primeira fei-
to~1a r_ortuguesa no Brasil_ denominada Santa Cruz, composta de 24 homens (Varnhagen -
HÁL ~er · 1 - 20). A atencra.o do governo portugues eslava absorvida pelas conquistas na India 
e fnca para onde se expcd1am g.randes. arm~das, e grandes capitáes quais os Almeidas, os Al
buquerques. De sorte que houve mtemutenc1a de explora~óes das costas e território do Brasil
por par.te dÁo i;i1esmo ~ovemo (v. Fr. Feo. de S. Luís - Indice Cronológico), os Portugueses 
cm Afnca, sia, Aménca e Oceania. 

Tendo comc~ado o tráfico de certos generos do pafs (e especial) o pau-brasil (que deu 0 
n?me a tcrra), os contratadores mandaram navios, por conta própria, a esse com~rcio. Daf a 
viagem da Nau Brctoa (que saira de Lisboa a 22 de fevereiro de 1511) e oito neses depois vol
tou comos ~eneros (pa-brasil cte.) e 30 fndio~ cativos (Vernhagen- Hist. Ger.1- 23 e 427). 

l lav1a expres.')a recomenda~Ao do Re1 que se tratasse bem aos naturais da terra e ne
nhum f osse levado para Europa inda que o quisesse a firn de que náo pensasse que os ~utros 
que os matavam p~ra ~rem devorados (ldem 1- 23 - Lisboa - TIMON - 11). 

. _ Ao contráno disto, ern Espanha se havia declarado por urna leí de 1504 legitima a es
crav!dao dos Carafbas. antropófagos e bestiais; o que deu lugar a que para as partes do Norte do 
~ras1I aparece_sse nav10 a carregar escravos (Herrera, Dkada 111 - L.9, cap. 10; Varanhagcn 
c1t 1 - 34). Diga-se de pas.')agem que, antes de Cabral, outras expedi~óes tiveram lugar pelo 
A mazo.nas, ~lo Maranháo, pela costa do Brasil Norte, por parte da Espanha as expedic;óes de 
Jofio D1as Sohsem 1508 e 1515, de Fernando de Magalh5es e Ruy Falleirocm 1519. 
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Outras expcdic;ócs tiveram lugar cm datas posteriores por parte dos navegadores fran
ceses estimulados pelos lucros prodigiosos que retiravam dos generos do Urasil mais estima
dos e procurados por mercados europeus. Por essa ocasiáo, foram encontrados castelhanos, de 
longa data aqui estabelecidos (Vamhagen - ob. cit). 

Em fins de 1526 ap<>rtava Cristóváo Jacques coma sua esquadra destinada a defender a 
costa do Brasil contra os mvasores estrangciros. Tendo fundado cm lgara~u a feitoria de Per
nambuco, feito numa excursáo ao Sul, rctirou-se para Portugal. Aqui fez ver a Diogo de 
Gouveia e este ao scu Rei D. Joáo JU, em 1521 (Por Morte de D. Manuel que governava o rei
no) a idéia da cria~áo de núcleos na tcrra de Santa Cruz com colonos portugueses. 

Dessa fonna, a coroa náo expediu com a improficuiJade das csquadras e grande despe
sa que importava este genero de guarda e Jefcsa. Desse modo foi preparada a frota e seu co
mando confiado a Martín Afonso de Souza, com poderes extraordinários (alc;ada no crin.e e 
civel tanto para o mar como para aterra e da.r Sesmaria a pessoa de sua confian~a (Roteiro de 
Pero Lopes - irmáo de Martim Afonso, publiciado e anotado por F. A. de Varnhagen). As 
cartas régias determinando a expedicráo e contendo as instrucróes a Martin Afonso sáo datadas 
de 20 de novembro de 1540.) A esquadra de Martirn Afonso em 31 de janeiro de 1531 alcan
crou o Cabo de Santo Agostinho, depois seguiu para a feitoria de Pernambuco, depois Dahia de 
Todos os Santos. O sistema de sesmaria náo era ainJa a solu~áo cabível no caso e, dessa fonua 
o govemo da Metrópole ocupava-se agora com mais interesse de promover a colonizac;áo da 
possessáo americana, resolveu-se a dividí- la em grandes capitanias. que serian1 distribuidas 
como foram por doa~óes de 1534 (V. Ay res do Casal: Coreografia Ilrasílica) por pcssoas dig
nas por seus servi9os e fidalguia ou riqueza, em obrigac;áo de trazerem gente e navíos l sua 
custa (Carta de El-Rei D. Joáo 111 a Martín Afonso em 28 de setcmbro de 1532). 

O governo reconhecia e legaliz.ava assim com a sua autoridade soberana e onipotente o 
fato abusivo e odioso de escravidáo dos indígenas; e, longe de reprovar e pWlir, quase se diria 
que o acor~ava. 

~ verdade que os espanbóis haviam dado o exemplo perverso de cativarem os desgra
c;ados fndios táo logo desde a primeira descoberta (1492) por Cristováo Colombo; a história 
das conquistas por eles feítas e demonstra por opróbio descobridores e sua gente. 

E verdade que leis de Espanha autorizavam o cativeiro de alguns fndios, v.g. os caraf
bas e que até os mandavam marcar com ferro quente para náo se confundircm se fugissem. É 
verdade que mesmo em Portugal se mantinha a escravidáo dos Mouros, e dos africanos-ne
gros; e que destes já se fazia grande comércio (Oamiáo de Góis - 1 list. de Portugal). Náo é, 
pois, muito de admirar que esse ato de perversidade de povos, que se dizianl civilizados e 
cristáos, se fizesse extensiva ao pobre e mesquinho gentío do Brasil. 

Refere-se igualmente a bistória que se chegou naquela época, até a por em dúvida que 
os índios pertcncessem l espécie humana, pretendendo-se que eram escravos por natureza. A 
tamanho desvário foram arrastados os espanhóis, seus mais atrozes perseguidores, pela sede e 
ambic;áo de riqueza (LAS CASA, e a seu exemplo os portugueses Guedes Aranha - TIMON 
11). 

Como fato providencial aparcceu o incansável Domiciano Padre Bartolomeu, LAS 
CASAS, Ilispo de Chiapa, que tomou constantemente na América e na Europa a defesa Jos 
fndios, convenccu de falsas e anticristáes a<1uelas doutrinas, obteve do Regente de Espanha o 
Cardcal Ximenes e do lmperador Carlos V, medidas a bem da liberdade desses infelizes, nas 
possessóes espanholas, e no lmperador Carlos V, medidas a bem da liberJade desses inf elizes, 
nas possessóes espanholas, e mostrou-se um scu acérrimo protetor, um vcrdadeiro apóstolo. 

A igreja, fiel intérprete da verdadeira doutrina de Cristo, reprovou sempre a escra
vidáo. Os apóstolos e doutores assim. ensinaram e pregaram. Os Papas Alexandre 111 (fins do 
século XII), Pio 11 (Bula de 7 de outubro de 1462) Proclamaranl quanto aos cristáos, conside
rando mesmo este último os que reduziam l escravidáo os neófitos d' África. 

E, depois da de~oberta da América, por vezes o repetiram logo desde o come~o espe
cial referencia aos novos destaparte Jo mundo; disliguindo-se ncssa época Leáo X. perante 
quem leve lugar a célebre disputa -entre os Dominicanos e os Franciscanos sobre a liberdade 
dos índios, defendida por aqueles e inpugnada por estes, decidindo a bem Ja liberdade aqucle 
sábio e verdadeiramente cristáo SUMO PONTÍFICE. 

Em rela~áo ?a Espanha, ou antes ao Peru, o Papa Paulo 111, por Ureve Je 28 de maio de 
1537, dirigido ao cardeal Arccbispo de Toledo, muito categoricamente declarou que os indí
genas entes humanos como os demais homens, náo podiam ser redu:tidos a cativeiro. Ureve 
que mai~ tarde se fez extensivo ao Brasil. por Ilula Je Urbano 111. 

E sabido que desde os primeiros tempos, a título de resgate os ínJios cram reduzidos a 
escravidáo dos colonos, e até transportados a Portugal (Damiáo de Góis: l list. de Portugal). 
Igualmente, os aprisionados na guerra crnm feitos escravos por wn alegado Jireito Jo vence
dor 
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Em 12 fora dividido o território hrasílico. Poneos prosperaram; algurnas nao pudcram 
progredir; e outras ncm mesmo fazer vingar o primeiro esrabelccimento. Quais as causas? S. 
Vicenre que coubc a Marrin Afonso de Sou1.a, foi primcira colonizada. Florcsceu dentro cm 
pouco, "ªºobstante dificuldades com que a princfpio tiveram de lutar os colonos, já de ata
ques de fndios de fora, já dos outros colonos; a amizade de Joao Ramalho e seu sogro Tibiri~a 
comos aeus fndios lhe foi valioso auxílio (Fr. Gaspar de Madre de Dcus: Capitanía de S. Vi
cente). 

Pernambuco, que coube a Duarte Coelho, igualmente prosperou, debaixo da ilustrada, 
severa e virtuosa administr~áo desse varáo, que praticou a idéia altamente civilizadora, polí
tica, e cristá de atrair os fndios por meio de afagos, recompensas, e chcgando mesmo a pro
mover, cm bcm da coloniza~ao, o casamento dos colonos comas fndias (Hist. Gcr. Cit; Gama 
- Memórias de Pernambuco). Os fndios Tabira, Hagibe e Piiragibe lhc foram de grande prés
timo aliando-se aos Tabajaras baten os temíveis Caetés- L i-96). Olinda foi a ca~a da Capi
tania. 

Alguns floresceram rapidamente (Pernambuco e S. Vicente), beneficios resultados de 
urna administra~áo inteligente, religiosa e zelosa, depois dcssa primcira prosperidade, mani
festarnm-se síntomas de decadencia, devido principalmente ao mau govcmo deles, ou l am
bi~ao, injusti~a. desobediencia, e imoralidade dos colonos. 

Em tal estado de cousas, náo era possfvel que o Rei D. Joao 111 (Hist. do Brasil p. 22), 
que táo ben havia compreendido a vantagem de promover a coloniza~áo e o dcsenvolvimento 
da nova conquista, deixasse de tomar providencias cm ordem e coibir os abusos introduzidos e 
sobretudo pelos colonos, e os defeitos reconhecidos da Jatitudc de poderes, atribui~óes e 
isen~óes conferidos aos donatários (Dr. C. A. de Souza Fiigueiras (Rcflcx6es sobre as primei
ras épocas da llistória do Brasil in Rev. do lnst. llist. XIX. 398), bem como de providenciar 
sobre a sortc dos verdadeiramente miseráveis indígenas, que, ou fizessem bem ou fizessem 
mal, eram desapiedamcnte vcxados, e escravizados pelos colonos. 

Embora a prccoupa~áo de certos historiadores de amenizar os processos adotados na 
escravidáo do fndio, estes foram os mais dcsurnanos. semelhantes aos cmprcgados contra os 
africanos que ajudaram, depois, decisivamente. a construir a economía desla terra. 

Os próprios "manifestos" dos navios que faziarn a rota Europa-Brasil sáo notfcias dos 
processos de cscravidáo da r~a indf gena, do <;rime mancha, atrav6s dos ~ulos, a mais de um 
povo. Portugal tem mu itas glórias, conquistadas cm Jutas df gnas e pO<lcria ter evitado essa 
mancha hedionda nas páginas de sua História. 

Mas foi um país ferrenhamente escravista, causando mesmo espanto aos estrangeiros 
que por lá apareciam. A propósito escreveu Nicolau Cleonardo: "Escravos por toda a parte. 
Quero crcr que cm Lisboa sáo mais que os portugueses, de condi~áo livre. Procediam do Bra
sil, do Cabo-Verde, de África e da fndia." 

O fndio bravo e honrado, humano e rebelde, também reagiu dignamente, lutou com 
todos os recursos e empregou todos os meios de ataque e defesa que conhccia, a~ cair vencido 
diantc de for~a esmagaJora. Em condi~óes iguais, bravura, sem sombra de ddvida, náo ficaria 
um só cstrnngeiro nestas terras de liberdade. 

Como vimos atrás a "Nau Butoa", praticamente deu fnicio ao tráfico de escravos, to
dos para Portugal e, pelo seu "Manifesto", se ficou sabendo que além dos fndios iam 23 toins, 
16 gatos, 16 saguins, 15 papagaios e 3 macacos, além de grande partida de pan-brasil. 

Foram, na realidade, os fndios os primeiros grevistas desta tcrra. Foram também os in
ventores de "opera~áo tartaruga" para diminuir o rendimento do trabaltlO. Cruzando os bra
~os ou atrasando o servi~o. os fndios brasileiros foram considerados, na Europa, mercadoria 
sem valor. 

Segundo Domingos de Abren de Brito (Citado por Capistrano de Abrcu de 1575 a 4 de 
mar~o de 1959), foram exportados para o Brasil e Índia 52053 negros, que renderam l Fazen-
da Real (port~guesa, cristá, e católica, 156 contos e 159 mil réis, isto é, 156,159 em nossa 
moeda atual (1gualrnente cruzados - dizemos nós) o que era muilo dinheiro para a época. 
CAPfTULO TRítS: 

A tentativa quasc malograda de coloniza~ao; a desordcrn e perigo da decadencia das 
Capitanias; a dcsmoraliza~áo dos colonos; a do próprio clero que, Jongc de dar o exemplo do 
bem,_levava dcsregrada; a falta sobrctudo de unidade e centraliza~Ao de govcrno, pois os do
natános eram independenles reciprocamente, e gozavam do privilégio de couto e, homizio 
nos seus respectivos territórios; a pcrseveran~a dos franceses cm suas excursóes ao Brasil· a 
audácia dos contrabandistas, que achavam apoio nos colonos; a insubordina~iio e irrcligio~i
dade que lavraram cm geral, concorrendo náo pouco para este funesto resultado o fato de vi
rem degradados criminosos ou por condena~áo ou por comuta~iio de pena; e outros fatos de 
grave pondcra~áo ; reclamavam enérgicas providencias. 
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Duarl". C~lho, d~ Pernambuco cm 1546 rcprcscnrava ao Rei que os donatários abusa
van.• do. seu d1rc1to de asilo, negando-se a entregar os criminosos que se refugiavam nas suas 
capllamas; e em carta de 20 de dczcmbro do mesmo ano rogava-lhe que nao mandasse mais 
degradados q~e eran:i piorcs que pesre, )verdadeir~ pe~o~a (Varnhagen - 1 list. Ger. I - 187). 

El-Re1, segumdo o parece~ de 1 ero d~ G~1s, dehberou.cr~ar no Brasil um governo cen
tral. Resolveu-sc _que aos. do~atá~os se rcstnng1~ru~1 cerros darellos, atribui~óes, ise~óes, so
bretudo cm rcla~ao ao asilo, JUSll~a. e fazenda pub1ca (Cónego Dr. J. C. Femandes Pinhciro
Diblioteca brasileira página 309). 
. :_J'omé de Souza f<;>i ~ primciro Governador Geral para o Brasil, a quem se deram as 
anstru~oes constantes, principalmente, do seu Regimento de 17 de dezembro de 1548 (l'l
MO~ - 111 -:- 304). Pedro B~rges de Souz~ o P!ime~r~ Ouvidor Gcral, a quelli u: (. :: .. r •·S ins
tru~oes conudas no seu Regunento de Le1s, d1spos1~oes dá ele mesmo notícia na carta di: 7 de 
fevereiro de 1550 dirigida ao Rei (Lisboa 111/312); Antonio CarJoso de Barros o Provedor
Mor da Faze_nda._ como .seu Regimento também de 17 de dezembro de 1548(Li;boa111/311); 
Pero de Gop1s fo1 escolh1do para o cargo de Capitáo-Mor da Costa (Vamhagcn- Ilist Ger -1 
- 195). . . 

.. N~va ordem de c~isas foi assim criada cm bcm das colónias, resrringindo-se os direitos 
e pnv!lég.JO_ dos donatár~os, e concent~ando nas máos do Governador Gcral as mais importan
tes atnbm~oes. E~a a ~mdade e cenlrahza<;áo-administrativa, que substituirun a independencia 
recíproca das capllamas (Cónego Dr. F. Pinheiro na Uibl. Bras. já citada) como volver dos 
tempos e consequentes abusos, essa conccnrra<;áo tornou-se exccssi va e vcl(atória. 

. . Com To~é de Souza vier~m seis religiosos da Companhia de Jcsus (dois inuáos, os 
pnm~aros qu~ p1saram terra brasíhca e, com eles Manuel da Nóbrega (Simáo de Vasconcelos, 
C~ómca da Cia. de Jesus do Estado do Brasil. Ai encontrou mais de 40 colonos, entre os quais 
D1ogo Alváres-o Caramuru e Paulo Dias - Vamhagen llist. Ger. 1- 197). 

Entr<: outras recomen~~ócs trazia o governo a de cuidar em que os índios fossem bem 
~atad?s ~asllgando-se os dchquentes que l11es fize~m dano, 1>0~que, diz o ~egimcnto citado 

o pnnc1pal fim para que se manda povoar o Brasil é a redu~ao do Gcnuo a fé católica e 
convém atraf-lo ~paz para fim da propaga<;áo da fé e aumento da povoa<;ao e comércio. 

. Tam~m mesmo Regimento se. proibiu fazer guerra ao gentío por mar ou por tena, 
amda que cst1vessem levantados, sem hce~a do Govemador ou dos Capitáes, que só a darirun 
a pessoas de confi~a; sob a pena de morree de perda de toda a fazcnda: e isto porque - "era 
~ostume - saltear e roubar ao gentío de paz, por diversos modos, atraindo-os enganosrunente 
mdo depois vende-los, até aos seus próprios inimigos, donde resultava levantarem-se eles e 
fazerem guerra aos cristáos, sendo esra a principal causa das desordens que tinham havido. 

Ao mesmo tempo, recomendava o Regimcnro, com cruel contradi~áo que fizesse a 
gu~rra aos que se mostra~em inimigos ... deslruindo-lhes as aldeias e povoa~óes, mantcndo e 
cauvando e f~zendo executar nas próprias aldcias alguns che fes que pudessem aprisionar en
quanto negoc1asse a paz. 

A respeilo dos índios - amigos autorizava a concessáo Je tercas, e aldeamcnto. Várias 
outras providencias forarn lomadas. Em scndo vítimas dos índios os colonos, para vingá-los 
foi mandado Pero de Góis que, conseguindo aprcender dois culpados, os fez fuzilar boca Je 
má p~a, como refere ele próprio cm carta de 18 de julho de 1551 (V arnhagen - cit. 1 - 20 l ). 

A relaxa<;áo dos costumes con1inuava entre os colonos nao obstante os csfor~os dos je
suf tas por tal fonna, que Nóbrega, em carta de 9 de agosto de 1559, o declara alto e bom som 
dizendo se.ro escandalo da mancebía, e a dcsordem da religiáo e justi~a, um mal, geralment~ 
colonos e indígenas e até entre os próprios sacerdotes, em todas as capitanias, e instava (bem 
como o Governador) pela presen<;a de um Bispo no Brasil (llist. Ger. cit. 1- 204). 

Os indios continuavam apesar das últimas providencias, a ser pelos colonos alcivosa
mcnte assaltados e escravizados como se ve da carta dirigida ao Rci pelo Ouvidor-Gcral Pedro 
Berges cm 7 de ~ev~reiro de 155~ (Varnhagcn - llist . . Ger. - 1); e até pelos mesmos provoca
dos a guerra desl1tu1dora, como amda cm data de 5 de Julho de 1559, o denuncia formalmente 
Nóbrega ao Govemador Tomé de Souza, dizcndo que 
"cm tod~ a costa se tem geralmente por grande e pequcnos que é grande servi~o de Deus fazer 
dos genttos que se comam e se travem uns com os outros; e nosso Jizcm consiste o bem e sc
guran~a da tcrra; e isto aprovam capitáes e prelados, eclesiásticos e seculares" (flMON -cit. 
- 111 -478). . 

O Padre José de Anchieta que viera o novo govcrnador Gcral lJuartc da Costa, f w1dou 
no~ campos d~ Piratining~ o <;otégio cm 1554 da invoca<;áo de Sao Paulo (freí Gaspar- capi
tama de S. Vicente). Os Jesuitas eram prcscnrcs em toda a parre, dir-sc -ia que continham o 
dom da ubigüiJade aoode o maior perigo aí se achavam; com abncga<;áo verdadciramcnte 
cristá, comctiam alo de imediata coragcm de assombroso heroísmo, qual entre out.ras de ar-
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rancarem o potler de máos dos fndios (Tnpinambás) nm corpo humano destinado ao cruente 
fcstim (ex~te na Academia de Delas-Artes do Rio de Janeiro, urna grande tela comemorando 
ato tao estupendo - esb~o Jo finado distinto profcssor MELLO). 

Os fndios cm todas as capitanías come~aram de reagir; e como é natural e descupável 
em povos selva gens cometernm sem dúvida atrocidades, qual v. g. a de matarem e devorarem 
o mártir - 1 ~ Bispo do Brasil, com. todos os seus companhciros, quando infelizmente naufra
garam quase defrontc da foz do Coruripe; os engenhos eram assaltados pelo gentio; os colonos 
viviam em contfnuos sobressaltos; a navega~áo sofria. 

Os colonos náo poupavam os desgra~ados que lhes caiam nas maos; o ferro, o fogo, e o 
cativeiro eram a sorte dos f ndios inirnigos. Uma Carta Régia de 1557 legaliza o cativeiro dos 
Caetés (A esta Carta Régia fazem alguns remontar o cativeiro legal dos fndios no Brasil, con
quanto existissem de fato muito antes (TIMON -11- 380). Mas já no Regimento dado a Tomé 
de Souza em 1548 se fa la em cativar o gentio por direito do vencedor; e o fato era de algum 
modo tolerado pelo Governo. Já antes mesmo desse Regimento, cm Carta Régia de 1532 a 
Martim Afonso de Souza se le a faculdade de batizarem os colonos e gentios, e até de os man-
darem vender a Lisboa livre da sisa. • 

Continuava, entretanto, o sistema de terror contra os fndios que se atreviam a atacar as 
povoa~óes e colonos; e também a guerra aberta para afugentá-los, quando se náo submetiam, 
como sucedeu na Bahia e mais tarde em S. Vicente (l list. Ger." Varnhagen- 241). 

As missóes criadas por Mem de Sá aumentavam a olhos vistos; os fndios se convertiam 
il religiño cristá por milharcs; o casamento era sancionado pelo Sacramento da lgreja; as esco
las eram frequentadas com proveito por número nao pequeno deles (Carta de Mem de Sá de 30 
de mar~o de 1560). 

Com as providencias tomadas como o exemplo de castigos mais que tudo coma inter
ven~áo e inílu!ncia dos jesuftas, conseguiu Mem de Sá alugum sossego; e a colonia da va indf • 
cios de prosperar; o gentio mostrava-se inespacffico ou amendrotado. 

Segundo determina~áo da referida carta, fez Mem de Sá um Conselho o Bispo, Ouvi
dor Geral e Padres da Cia.; o Geral tomou a resolu~ao seguinte, em saber dos fndios: 12) que se 
algum se recolhesse ls missóes, só poderia ser entregue por ordem do Govemador ou do Ou
vidor. provando a legitimidade do cativeiro; 22) que perdería o colono todo o direito ao fndio, 
se daí o tirasse A for~a; 3'!) que os jesuftas entregariam dos das suas aldeias os que se confessas
sem escravos, preferissem livres servir fora; 42) que os resgates nao seriam válidos sem o con
sentimento das autoridades, nao obstante os forais em contrário; 52) que fossem castigados os 
que ca~assem os fndios como escravos; 62) que se nomeasse um Curador aos fndios; 72) que o 
Ouvidor fizesse correr pelas missóes e aldeias, ouvindo as partes e administrando justi~a (V ar
nhagen - Hist. Ger. -1- 26). 

CAPil'Ul,0 QUATRO: A importa~áo dos pretos africanos que táo relevantes servi~os pres
taram a este país, náo significa que houvesse cessado de todo a escravidáo dos fndios, diz o 
mestre Luiz Luna A página 38 de seu precioso estudo "l~esistencia do fndio l Domina~áo do 
Brasil" E - mais adiante: "O fndio, acossado por todos os lados, cada vez mais se afastava do 
litoral, internando-se nos recondidos da Pátria. na dltima e desesperada tentativa para sobre
viver. 

Simultaneamente, as "bandeiras e entradas "avan~avam deixando rastro urna enfiada 
de cadáveres "Diga-se de passagem que, a diferen~a entre "entradas e bandeiras" eslava no 
fato de que as primeiras eram de iniciativa oficial e, as segundas, organizadas e custeadas por 
particulares. Mas as finalidades eram identicas. 

Prosseguindo, narra Luiz Luna A página 41142 de seu citado trabalho: "Estes padres 
viviam pelos matos casando, balizando e ensinando os nativos a rezar e a falar o portugues 
porque esse era o proccsso mais indicado para subjugá-los. Prova-se, assim, que os chamados 
povos descobridores nunca tiveram o propósito de divulgar, como falsamente se procura sus
tentar. mas o de assaltar, roubar e destruir para acumular maiores riquezas". 

r~oram os ibéricos os maiores responsáveis pelo tráfico infame. Capistrano de Abreu 
proclama a verdade: "No comércio dos escravos, sabemos que tiveram grande parte portu· 
guescs e espanhóis. A primeira "entrada" organizada em 1504, nao foi contra ninguém. 
Constituída de uns trinta homens, penetrou cerca de quatro léguas por Cabo-Frio a dentro e 
regressou em paz. Acontece, porém que essa "entrada" nao foi comandada por lusitano. Seu 
chefe foi o Oorcntino Américo Vespucci, que deu a nomc a este continente. 

A primeira "bandeira" foi organizada em Pernambuco, no Governo de Duarte Coelho 
Pereira, contra os f mlios Caetés, no Cabo de Santo Agostinho. Foi urna expedi~áo aparatosa e 
importante. As crónicas dáo notfcia do resultado: exito completo, f odios dizimados. 
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Narra Frei Viccnt~ d? Salvador: "A segunda "bandeira". ainda cm Pernambuco foi 
annada _contra ~ popula~ao mdígena do V ale Jo Scrinháem. Dcssa vez alacaram por tcr;a, e 
mar. A unp_ressao que se tem é a de que essas "bandeiras" era um divertimento como uma ca
~ada a perd1zes, lal o ass~mhamento dos "fi~al~os". que constituiam. Jerónimo de Albuc¡uer
que, aquele mo~o que de1xou a mulhcr na nuséna, carrcgada de meninos pequcnos comanJa-
va as for~as terrestres da expcdi~áo do Serinhácm. • 
, . ~a Juta con_tra a inva~o os Aimorés civeram como aliados principais, os Tamoios e os 
~ ~m~mmós. Depo1s, cssas tnbos, por viadas intrigas lusas, dcsentcndcram-se e cornaram-sc 
mmugos rancorosos, -~ que levou l!m~ parte para o lado Jos franceses e a outra para as hostes 
porcugucsas, Por ?Cª.siao das lulas fma1s pela posse da terra, trocadas no Rio de Janeiro. 

A_?s 1 en_nimmós devem os porcuguescs, em grande parte, a vicória sobre os franceses e 
a funda~~º d~ c1dadc de Sáo Sebastiáo do Rio de Janeiro, que cm 1965 comemorou 0 seu IV 
centenáno. l 1vcram os portugueses também a sorte de encontrar o morubixa Araribóia arre
gime~to!I muito mais guerreiro do que Tibiri~á. o mais inteligente e astucioso, a frcn'te dos 
Ternummds. 

. Arariboia quantos índios póde para a causa lusitana, mas com isso visava mais a des-
tru1~~0 do~ Tamoios, sc.us rancorosos i~limi_gos, do 9ue mcsm.o a vitória d.as annas po!tugue
sas. A págma 68_e seg!-'mtes, narra o hastonador Lu1z Luna calado o segumte: .. Por cama dos 
cadáveres de índ1os fo1 fundado o Arraial de Sáo Cristóváo na foz do Rio Scrgipe, nos fins do 
mes de dezembro de 1?,~9._0 lcvanlamen~o desse n~cle.o residencial foi resultado de vingan~a 
que leve como consequenc1a urna das mawrcs carmficmas da época. A conquista de Scrgipe 
como a da Guanabara, do Pará, de Goiás e do Amazonas, de Pernambuco e do Ceará enfim 
de qualquer polegada do tcrritório brasileiro, foi realizado em solo exarcado de sangu~ huma~ 
no". 

. Mais adiante, diz o autor de Resistencia do Índio l Domina~áo do Brasil: .. A passagem 
e!1Jun~ada de cadáveres e o avan~o aumcntava o número de escravos. O símbolo da cruz fora 
fmcado ~o Ceará c:_no Ma!anháo, na m_cs!'1a .atmosfera de cativeiro e malan~a para as bandas 
das Gera1s, na reg~ao don~ Verde, !es1stenc1a recordava os Potiguaras e Tabajaras no NOR
DESTE. Necc:ssário se faz1a extermmá-la, anJes que tomasse maior vulco. Para essa 1arefa fo
ram escolher Justamente Franscisco Días D' A vila, filho e herdeiro do velho Garcia famoso 
verdug~. ~ue ~rganii:ava e. fjn~nciav.a expedi~óes (.!ara ca~ar índios". ' 

franc1~0 D1as D A".1la - Sc!1ho~ da C~SA DA TORRE-aventureiro por ativismo, 
esmagou sem p1eda~ os gent~o~ das Gcra~s e call vou os que conseguiu aprisionar. Ali mesmo, 
nas m_ontanhas de Mmas, dec1d1!a exter!nmar também os índios do Piauí, onde terminavam as 
p~opnedades que ~erdara do pa1 as quaas come~ando na primeira cachocira que o rio S. Fran
cisco fez por ele ac1ma até a última alJcia dos Cadgua~us, "iam muito além Je onde a visla al
can~ava. 

Recebeu nessa ~casiáo a p~tent.e de Sargento-Mor cujas prerrogativas lhe davam am
p~os pode~es para praucar as arburancdades que entendesse. A primeira delas foi descruir, 
amda no no Verde frota de sessenla canoas indígenas e seuestrar os que nelas se encontra
vain". 

"Era am~a5ador~ a .. bandeir~"-do fidalgo da Torre, parecía mais um ciclonc tal o scu 
J>?der de. de_st!"llJ~ao: D1zendo-se cnstao, comungando e rezando, os portugueses dcsobcde
c1am_ a lea davma, au~ados pel~ fcbre da conquis1a e pela ambi~ao de riquezas, S<lqueavam, in
cend1avam, matava~ e ~~rav1zavam. Dcpois, ajoelhavam-se, aos pés dos jesuitas e dormiam 
em paz com a consc1enc1a impura. 

~or muito ~empo duvidavam até da c1ualidade humana do índio e, para convic~ao Jo 
contráno fez-se ~1ster u_ma bula papal. Nada, porém adiantou, com bula e tudo, continuaram 
a matar e a escravazar cnaturas humanas. Abatiam índios como matavam feras. Mataram co
dos os recantos da Pátria, com a cruz no pcsc~o e o dedo no gatilho. Matando índio e catando 
ouro, escravizando r.rision~ir?~ e incen~iando a!deias, chegou cm tercas amazónicas, por voila 
de 1612 ou ~613, a bande1ra que .~ar11ra de Sao Paulo, comandada por Peres Domingues. 

Martms So~res More~o, sobrmho do Sargento-Mor Diogo de Campos, a frente Ja tro
pa. arrasou os índ1os e·dommou o Ceará. Restava o Maranhño, baluarte dos remanesccntes 
u~dígenas de Pe!liambuc!l, Paraíba, Río Grande Jo Norte e Ceará, que ali se uniram aos Tim
b1ras e ou'!as tr1bos loc•us. De ~odo esse mundo de miséria e crimc, resta a dignidade Jo diana 
Juta pela hbcrdade. ~urge, majestoso, o exemplo edificante de Ajuricaba, guerrciro da tribo 
Manaus. l.u~ou até f1m A frente do scu povo, dcfendcu palmo a¡>almo, com bravura incnarrá
vel, soberama de sua gente e o direito de vi ver com honra. Por im caiu vencido e mesmo as-. - . 
s1m nao se entrcgou. 

Alg~mad<;> e comos p~s lambérn atados prefcriu jogar-se do barco que o conduzia ao 
fundo do no a v1ver na cond1~áo de escravo. Era o Amazonas imcnso e misterioso o cumulo 
d d 
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o gran e guerreiro tapuia. 
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lloje é hcrói <lo povo, marco de dignidade nacional. Numa das pra~as pdb1icas de Ma
naus um monumento recorcfa ?ts gcra~óes que se succdcm a epopéia do guerreiro invendvel. 
Narra a p~ina 94 de sua nolável pesquisa, o historia<lor Luiz Luna que viemos consultando: 
O caminho que os lusilanos fizeram no sentido de encontrar bra~os para o trabalho e sexo para 
sexo, foi pontilhado de crimcs. Assim, cnriqueceram, mandaram os filhos estudar em Coim
bra, ganharam títulos honoríficos, hábitos de Cristo e bCn~á<> apostólica. 

Os descendentes sáo, hoje, muitos dos "capit.=ies da indústria" e comendadores "do 
comércio, donos de minas e de grandes latifúndios, banqueiros e agiotas, deputados e senado
res, padres e militares, principalmente, traidores da Pátria, ncgocistas da riqueza nacional e 
corretores <la soberanía do povo. 

Achando-se já no Bras il (Janeiro de 1808) o Príncipe Regente coma Real Família, cm 
conscqüencia da invasáo de Portugal pelo Exército frances no reinado de Napoleáo 1, manda
se fozcr guerra ofensiva aos Botucudos, em Minas; pela Carta Régia de 13 de maio de 1809 
(Conego Januário da Cunha Barboza), dirigida ao Governador Capitáo General da Capitania, 
na qual se le o seguinte: "Que desde o momento cm que recebcrdes esta Minha Carta Régia, 
dcveis considerar como principiada contra estes fndios antropófagos, urna guerra ofensiva, 
que continuareis scmpre cm todos os anos nas esta~óes secas, e que nao terá fim scnlio quando 
tiverdes a fclicidadc de se scnhorear das suas habita~oes e de os capacitar da supcriodade das 
Minhas Reais Armas, de maneira tal que movidos do justo terror das mesmas ~am a paz, e 
sujeitando-se ao doce julgo das leis, e prometendo viver em sociedade, possam vira ser vassa
los úteis, como já o sáo as imensas tribos de fndios, que nestes meus vastos Estados do Brasil 
se acham a Ideados ... 

Que sejam considerados como prisioneiros de guerra todos os fndios Botucudos, que se 
tornarem com as armas na máo cm qualquer ataque; e que sejam entregues para o servi~o res
pectivo comandante por 1 O anos, e todo o mais tempo, cm que durar sua ferocidade, podendo 
eles empregá-los cm scu servi~o particular durante esse tempo e conservá-los coma devida 
seguran~a mesmo cm ferros, enquanto náo derem provas do abandono da sua ferocidade e an
tropofagia." O Regente já havia recebido várias representa~óes e informa~óes enviadas pelos 
Governadores e CSmaras, sobr~aindo nessa época o Desembargador Joao Rodrigues de Bri
to, da Bahía, que reprovava o sistema de aldear os fndios cm povo~óes separadas, e enten
dendo que só a estreita comunica~:io com a gente civilizada podia excitar netas o apetite das 
comunidades da vida social. 

O Desembargador Carvalho e Albuquerque, cm outubro de 1788, publicada na Revista 
do Instituto Histórico - XIX, 33!? cm 1814, ofereceu ao príncipe D. Joio urna memória notá
vel cm que expunha as suas idéias sobre catequese que em subst.Ancia sáo: t !!) estabelecimento 
de colonias de fndios de preferencia nas costas marítimas pela maior facilidade e vantagem da 
agricultura e comércio; 22) distribui~áo de terras para colonias; 3!?) distribui~io das mesmas 
pelos fndios; 4!!) providencias sobre a povoaljáo, estabclecimento dos fndios, despesas para is
so sobre alimentaljio. vestuário, habita~óes, instrumentos agrícolas etc; 5!?) hospitais, médi
cos, boticas; 6!!) instruljao religiosa, propaganda da fé católica, igrejas, sacerdotes e governo 
espiritual dos fndios; 7!!)educaljáo, escotas; 8!?) casamentos dos Indios e suas comodidades; 9!!) 
governo temporário, com seus inspetores instrumentos e intendentes, capitáes-mores, e urna 
Junta com jurisdi~Ao coa ti va mais cm forma paternal do que judicial. 

Expedir ainda as C. R. de 28 de julho de 1809 e 5 de setembro de 1811 (Cole1jáo de 
Leis - Ouro Preto) sobre nldeamento de várias tribos. 

Foi un erro grave esse de pretender submeter, catequizar e civilizar os fndios A forlja de 
an11as e pelo terror, náo obstante parecer ao Govemo que dele se colheria, ou se colheria al
gumas das almejadas vantagcns. A triste realidade Coi recrudescer o ódio dos mesmos contra 
os cidacJáos, e a extin~áo dos índios. ou sua dispersáo fugindo assim A civilizaljio a que álias 
eram convidados com palavra e bala, e como cativeiro ou servidáo. 

O rigor, o terror continuava na legislaljáo com am1a a empregar, se as circunstlncias o 
exigirem na opiniáo dos governantes; e tanto que na Portaría de 28 de sctembro de 1825 se de
clarou que aos Presidentes e Comandantes das Arn1as pcrtencia a escolha e nomc~io do co
mandante de forljas das bamlciras contra os fndios. 

Semelhante sistema, por~m. reprovado fonnalmente cm sábias leis anterior, que der
rogararn as que havia sancionado, de novo ensaiado cm pleno século XIX e ainda urna vez 
convencido de improffcuo, desumano, pernicioso e adversos aos grandes fins das Reduljáo e 
civilizar;áo dos indf gcnas, mais a inda, absurdo pela coexistencia do outro sistema misto, pre
nhe de contra-scnsos e de recíproca oposi~áo, náo podía prevalecer. 

O estado da civiliza~áo, e as idéias precisavam de uma reforma, a inten~:io do legisla
dor conslituindo exigía providencia que desenvolvesse o seu pensamento, e deduzisse, as suas 
conseqíiencias. A insurreiljáo dos fndios náo se fez esperar. Urgia, uma rea~io geral e organii-
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z.ada. lsso foi feito. Os ímJios insurgiram-se e dcscncadcaram a grande rca~áo. Era a "Confc
dcra~áo dos Tamoios" a última cartada pela libcrdade. 

No sul os Tamoios com os Carijós, Guaianascs e oulras liibos de menor vullo inicia
ram as hostilidades, lan~ando a flecha da guerra; na Bahia, os Aymorés formavam a vanguar
da insurreitista. Ocuparam a regiáo de itapuá e os antigos latifúndios de García O' Ávila. Foi 
uma luta que parecía náo ter fim, violenta, bárbara, sem um instante Je lrégua. 

Toda rar;a Tapuia lutava na dcfcsa do inalicnável direito de viver em liiberdade. No 
Sul, os Tamoios com scus aliados, sobo comando geral do gucrreiro Cunhambcbe, lutavam 
bravamente. Movendo com habilidade, os ataques de guerrilhas, cada vez abriam nos claros 
das hostes lusitanas, que linham nas suas filciras a indiada de Arariboia. 

Em Sáo Paulo os fndios se levantaran1, sob o comando de Jaquanharó (on~a brava, na 
língua tupi), filho de Puquirobi e sobrinho de Tiibiri~a. lnvestiam contra a povoa~áo de Pira
tininga, onde hoje se ergue a capital do Estado por Tibiri~a e scu irmáo Cauibi, presos a batina 
dos jesuítas. 

Pcrdendo aquí e ganhando ali .. on~a brava ia, porém, levando vantagcm sobre o ini
migo. Padre Manuel da Nóbrega, sentindo a causa perdida, procurou entender-se comos ro
dios insurrectos, levando como colaborador o Padre Anchieta, que falava o idioma nativo. 

A 14 de setembro de 1563 foi celebrado o armistfcio ta bcira Jo rio lpcroi. Alheio as 
defec~ócs. Cunhambembe contínuava a luta, que se estendeu pelo soverno de Mcm de Sá, 
substilu(do por Duarte da Costa. Mem de Sá determinou o aldeamento dos (ndios sujeitados 
a.través da calequese jesuita a domina~áo dos Tapuias e o massacre <los tupinambás de Cu
nhambembe. Esmagou, entáo, a resistencia indígena nas ilhas de ltaparica e Cururupcba, na 
Bahia. 

Os prisíoneiros foram escravizados e o morubixaba (Curupcba) pos to a ferros. O ex -
tcrm{nio dos índios era considerado por artes do Padre Manuel da Nóbrega "guerra justa" 
(que desencavou dos alfarrábios do Direito Canónico para fazc-la decretada pelo Govema
dor). 

A falta de bra~os para o trabalho que a epidemia causou, ao matar cerca de trinta mil 
negros e naturais, concorreu para maior escravidáo dos fndios. A cscravidáo humana- narra o 
escritor caruerense (Pernambuco) a página 104 de seu trabalho que viemos seguindo parípassu 
- náo repusnava aos jesuftas, tanto que o Padre Nóbrega, no governo de Tomé de Souza ao 
fundar o primeiro colégio em Salvador, pediu e obteve do rei escravos africanos para traba
lhar com os fndios no cultivo da lavoura. 

Jamais um (odio da ra~a tapuia quebrou uma flecha para faz.er paz com o portugues. 
Sabia o destino que teria. Era a escravidáo pura e simples, sem contcmpla~áo ou piedade. Náo 
se fazia segredo da explora~áo económica do (ndio brasllciro. 

A própria lgreja a recomendava e abenc;oava. Em 1558, o Padre Manuel da Nóbrega, 
superior da Cia. de Jesus, no Brasil, escrevia ao rei: "Se o gentio fosse senhorado ou despeja
do como poderia ser com pouco trabalho e gosto, teria vida espiritual, conhccendo o seu cria
dor e vassalagem a V. A. e obediencia aos cristáos e todos viveriam melhor e abastados e V. 
A. teria grossas rendas nestes termos". Sujeitando-se o gentío, cessaráo muitas maneiras de 
haver escravos mal havidos e muitos escrúpulos, porque teráo os homcns cscravos todos em 
guerra-justa e teráo servi~o e vassalagem dos i'ndios e aterra se povoará e NOSSO SENHOR 
ganhará muitas almas S. A. muita renda nesta terra, porque havcrá muitas cria~óes de muitos 
engcnhos já que náo haja muito ouro e muita prata. 

Diga-se de passagem que nao era somcntc aqueta zona que os tapuias cnfrentavam com 
galhardia as hordas invasoras. A resistencia se desenvolvia em todo o país: 1) cm Mato-Gros
so, as penctraljócs esbarravam nas trinchciras dos índios Paiaguás, Guaicurus e Caiap6s; 2) cm 
Goiás, embora a maioria dos Bororós cstivcsse sujeitada, a lula de outras tribos insurrectas, 
náo era menor; 3) no Nordeste, Caetés, Potiguaras, Viatás, Tabajaras e Cariris encarrega
vam-se de rechassar as pretensóes lusas; 4) desde o Maranháo ao Amazonas, os naturais resis
tiam: Ajuricaba A frente dos Manaus que deram nomc a Capital do Estado comandava as guer
rilhas destruidoras. 

Sansrcntas batalhas naquela época de certas vanwgens dos índios, travavam-se por to
dos os quadrantcs. Talvez scm se apcrceber (llistoria o festejado escritor Luiz Luna em sua 
obra citada~ página 113) lega.va o padre José de Anchieta ta llistória a descri~áo de uma cena 
import.mte das práticas religiosas dos índios, aspecto pouco conhccido por falta de infor
ma~ócs dos contcmporaneos. que nunca se preocuparam coma civili:l<l~áo nativa. 

O missivista dcixava claro que os índios, além de acreditarem na imortalidade da alma, 
prestavam, como fazem os católicos, culto a imagcns Je santos, embora rudcmente rcprcsen
t&1dos por grossciras caba~as figuradas como cabcr;as humanas. l lá nisso ccrta lógica: sendo a 
cabc~a centro da inteligencia e do raciocínio, os índios ocia fixavam o ponto de comunicac;áo 
espiritual com os santos de sua Jev~áo. 
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Concehendo a sua própria imagem, como também entendemos católicos, enfeitavam 
os ídolos e.Jo seu culto com adornos, h maneira dos santos da 1greja Católica, que sáo vistos nos 
altares e o~tórios, além de devidamente vestidos, exibindo jóias e outros atavios do uso dos 
homcns. 

"Foram os jesuftas, com Nóbrega e Anchieta h frente, os primeiros colaboradores da 
Corte Portuguesa na obra criminosa da escravid5o dos f ndios brasileiros. Dando execur;áo ao 
programa trar;ado por Nóbrega no "Apontam~ntos de. cois~ do Brasil .. , foi q~e. ~en de Sá, o 
mais desumano de todos os govemador~s .serats, prov1de~c1ou o ald~amento d1ng1~0, ~ue e~a 
o caminho mais curto para chcgar A su1e1r;ao e explorac;ao cconanuca da rar;a nativa. - daz 
Luiz Luna h página 114 de seu citado estudo. . 

Era assim a colonizar;lio portuguesa. "Realmente os Padres jCsuftas e'!volveram-se cm 
todos os negócios e negociaras que houve por estas terras, desde que netas pasaram. :"lém de 
fazendas de gado, com admiráveis rebanhos de animais e de escravos negros e fndaos, pos
suiam engenhos de ar;úcar, casas comerciais, colégios e até cm negocios de ar;ougue se mete
ram. 

"Em I!? de fevereiro de 1712, dcpois de subomarem a Cllmara com proprina de tres 
mil cruzados arrcmataram o contrato de fornecimento de carne-verde l popular;io, pelo pra
zo de quatro ~nos. Foi a homenagem dcssa espécie que a Coroa confiou a alma do fndio brasi
leiro (página 1 17)". 

A história conta: ao terminar o século XVII, as arcas de EJ-Rei e os baús desses aven
tureiros de calr;ócs ou sotainas, todos porém carolas - "uns hipocrines", no dizcr feliz do Pa
dre Montoya - cstavam abarrotados de pedras preciosas". Foi a época e.Jos. v.alio~ presentes 
As corles do mundo. Princesas, condessas e baronesas de todas as partes ex1b1am JÓ1as de pro
cedencia brasileira nos colos rotundos. Pulseiras e anéis de ouro e brilhantes, arrancados com 
a vida d9s fndios, brilhavam nas festas suntuosas das ricas cortes européias. 

E sabido e notório que os invasores nao se preocuparam com o aspecto social e antro
pológico dos fndios. Nao vinham civilizar. Sabemos ta"'!bé'!' que viviam nús, qu:indo muito 
traziam o sexo oculto com uns canudos de folhas, com a f mahdade de apenas proteja-Jos. 

As mulhercs com o mesmo objetivo, usvam um triangulo de fibras. Mas cm geral, to
das viviam nuas como a natureza as criou, trazendo o corpo pintado de crenr;a religiosa. Cria
vam-se "sem preconceitos", sem recalques, que sáo o maior elemento de atrar;áo sexual entre 
os civilizados. 

Tupinanbás, Aimorés, Potiguaras foram encontrados vivendo urna vida pura, numa 
nudez sem disfarce. Eram todos assim: simples, As vezes sorridcntes e puro (Angyonc Costa in 
Jndiologia, página 39/40). Eram de bom apetite os nosso fndios. Comiam de tudo qu~ encon
travam sem luxo ncm distin~ao, desde os vermes, piolhos e insctos a qualquer quahdade de 
vertebrados, inclusive o homem. Todavía, possuiam saúde de ferro. Que cram ftsicamente 
fortes, está provado. pois somente assim, poderiam enfrentar as hostilidades do mcio, com 
amear;a constante e.Jos animais ferozes e também dos portugueses que no .. ruahº das conquis
tas, nao ficavam lá muito abaixo das próprias feras. 

Os fndios do litoral tinham nos peixes e nos crustáceos o scu alimento favorito, en
quanto os do interior. pelas próprias condir;óes do ambiente, faziam de animais e aves a base 
do seu sustento. Nao desprezavarn as frutas, tanto uns como outros. Mas, náo plantavam. Co
miam frutos e crvas que brotavam espontaneamente da fertilidade da terra. 

Plantavam somente milho e mandioca, que lhess fomeciam tambén,t material para pre-
parar o cauim-nguardente para espantar as tr!stezas e animar as festas. ' . . 

Em matéria de car;a, os pratos preferidos eram carne de veado, cutla, tartaruga do no e 
e.Jo mar, macaco, saguim, coelho, prcguir;a, gambá, talu, tamanduá, iraras. guax!nim e de ~ves 
e ratos de toda espécie. Peixe era qualquer um, do mar ou de rio e os fndios do litoral com1am 
também caraguejo, siris, camaróes, guaiamus e ostras. 

Completavam a dicta com me) de abelha, frutas e rafzes. Promoviam fes~ profa~as 
ou religiosas, como sempre fizeram os civilizados. Cantavam e danr;avam. Anch1eta que das
punha de todos os recursos para tanto, nao se Jembrou de registrar os dlnticos e as d~as com 
o que presL1ria grande servir;o h posteridadc. 

Por causa dele e de outros, todo csse folclore ficou sepultado no esquecimento dos sé
culos. 'As festas os fndios compareciam com trajes de gala, também usados nas guerras. Eram 
vistosos os cocares, cintos, pulseiras e tangas de penas multicores. . 

Os enfeitcs cxibidos nao o faziam por vaidade, sentimento por eles dcsconhec1do. So
mcntc depois dos contactos com os brancos, aprenderam a lir;áo da vaidade. Os. enfeites 
também serviam para atrair a atenr;áo dos espíritos, principalmente, nas guerras pots pensa
vam que o sobrenalural iníluia nas decisóes das batalhas. 
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Por íncrivel que parc~a. foi D. Joáo VI (cmbora tardiamente) o único titular lusitano a 
dc:;monstrar inlcresse humano pelos índios, possivelmente, para penitenciar-se das crueldades 
que a princípio permitira. Fora dele somcnte Pombal, que daqui expulsou os jesuíias e na pro
te~áo aos indios, teria encontrado um molivo para hostilizar seus fidalgais inimigos. 

Narra Perdigáo Malheiro (que nos tem enriquecido com scus grandes ensinamentos), 
''que os ·scnhores a quem eram distribu(dos os fndios levavam a crueldade a tal ponto de dci
tar-Jhes pimenta nos olhos que adormeciam prostados de fadiga. 

A primeira providencia de Pombal em benefício dos fndios foi o Alvará de 4 de abril 
de 1775 regulando o casamento dos "vassalos de El-Rei comas indias "e reconhecendo os di
reitos dos descendentes, que seráo hábcis e capazes de qualquer emprego, honra ou dignidade, 
sem que necessitem de dispensa alguma". 

Noulro Alvará de 7 de julho de 1755, aboliu o poder lemporal dos jesuítas e submetia o 
índio a adminis1rar;áo dos seus morubixabas, como subalternos que eram sargentos-mores. 
capitáes, aJferes e meirinhos de suas respectivas na~óes. 

Mas, ísso durou apenas o lempo de Pombal, porque pouco depoisl ruiram as espcran~as 
dos índios e tullo voltou como antes. Que fez o Servir;o de Prote~áo aos ndios? Alé aquí mui
to pouco, quando um diretor desse scrvi~o entende de se inleressar pelo índio, pouco tempo 
demora no cargo como é o caso do Dr. Noel Nutes, de saudosa memória. Segundo o escritor 
Orígenes Lessa (O índio cor de rosa - J 978 - 3!! ec.Ji~áo que acabei de ler. com vivo inleressc) 
sobre a vida e a obra desse antrop61ogo notável, ele Jera tuc.Jo pelo bcm-estar do índio brasi
Jeiro. 

Calcula-se que, cerca de 150 ou 200 mil almas constituem, hojea popular;áo indígena 
no Brasil, em cribos que se espalham pelos diversos pontos do país. Necessário se faz modifi
car a legisJa~áo em vigor e reestruturar aquele servir;o que já está obsoleto e que se fa~a algo 
por eles agora e no futuro. 

PARTE JUHiDICA SOBRE A ESCRAVIDÁO DO 
fNDJGENA BRASJLEJRO 

Vamos destacar a mat~ria na seguinte ordean: 

a) Mais uma vez vamos seguir as pegadas ncsle ponto crucial para os nossos índios, do notávcl 
sociólogo e historiador - Dr. Perdigáo Malheiros - em sua obra em do is alcotados vol u mes de 
sua obra "Escravidáo no Brasil". que J. v., passrunos a lranscrever cerlas passagens objeti
vando enriquecer nosso modesto estudo sobre o assunto, a seguir: 

"Desde 20 de janeiro de 1568 tomara as rédcas do govemo El -Rei D. Scbastiáo, cavalheiro, e 
religioso ao ponto do sacrifício da própria vida na defesa da fé e da rcligiáo de Cristo. Govcr
nava ainda o Brasil Men de Sá, quando se expcdiu a Lei de mar~o de 1570 (V arnhagen - l list. 
Ger. I - 266), publicada na colonia oeste mesmo ano, relativa A escravidáo dos índios. 

..A influancia do Crislianismo ncla se revela o anátema fulminado pelo SUMO 
PONTÍFICIE Paulo 111 na sua Bula ou Breve de 1537 nao deixou de produúr alguns benéfi
cos resultados "0 Govemo da MetrópoJe foi arrastando a seu pesar, a fazcr conc~ócs aos co
lonos, maniendo cessóes a favor do cativeiro dos fndios, conquanto, em princípio reconheces
se e mandasse omitir a liberdade (D. Sebastiáo etc. Far;o saber aos que esta lei virem, c1ue sen
do eu informado dos modos ilícitos, que se tem nas partes do Urasil cm cativar gentíos das di
las partes e dos grandes inconvenientes que Jisso nascem, assim para as consciencias das pes
soas que as cativam pelos ditos modos, como para o que ataca a meu servir;o, e bem, a conscr
va<;;áo do estado ditas partes e pareccndo-me que convinha nauito do Scrvi~o de Nosso Senhor 
prover nisso cm maneira que se atalhasscm as ditas inconvenientes, mandei ver o caso na t.1esa 
da Consci!ncia, dos deputados do despacho dela e por outros lclrados; e conformando-me nis
so com sua determina~áo e parecer; Def cndo e manJo que daqui em dianle se náo use nas ditas 
partes do Brasil nos modos que até agora se usou em fazer cativos os ditos gentios, nem se fo
rem tomados em hora justa que os Portugueses fi:teram aos ditos gentios, com autoridade e li
cenc;a minha, ou mcu Govemador das ditas partes, ou apelos que costumcm saltear os Portu
gueses, e a outros genlios que os comcrem; assim como sáo os que se chamam demonios e ou
tros scmclhantes. E as pessoas que pelas ditas maneiras lícitas cativarem os dilos gentíos, seráo 
obrigados dentro de dois meses primeiros seguintes, que se comc~aram do tempo em que os 
cativarem, fizerem escrever os dilos gentíos cativos nos livros das Provcdorias das ditas partes 
para se poder ver e saber quais sáo os que liciJamente foram cativos. E nao o cumprindo assim 
no Jito tempo os meses. llci por bem que pcrcam a a~áo dos dilos cativos e senhorio. E os 
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gentíos que por qualqucr outro n~odo e m~ncira foram cativo~ n.as ditas partes ~eclaro ~r li
vres e que as pcssoas que os cat1varem nao tenh:un menos direlt~ nem senh_ono algun~, e.x
cc~óes fuooadas cm aparente humanidade e bem dos mesmos índ1os, e em nao errado d1re1to 
do vendedor. 

Men de Sá náo chegou a ser o cx.cutor .da 1ei; porque a Metrópole cntcnd~ndo conve
niente dividir o Brasil em dois Govemos-Gcra1s, um no Sul confiou ao Dr. Antonio Salema e, 
0 outro no Norte, a Luiz de Brito e Almcida, sendo já falecido Mcn de Sá, assim como o Bispo 
D. Pedro Leit5o (de 1573). 

Mas o erro de dividir o Brasil cm dos govemos foi de pronto rcconhccido; e logo em 
fins de 1577 rcstabelccendo-sc o de um só, confiado a Loure~o da Veiga, que se cmposso'! 
cm princfpio de 1578 (Monsenhor Pizarro - Memórias - 11 - 113). Nestc mesmo ano El-Rea 
D. Sebastiiio perdera a vida cm Alca~ar quivir (4 de agosto de 1578); dando este ~esastre Jugar 
a que depois a coroa de Portugal "fosse reunida~ ~e c.astela, na ca~a ~e D. Fehpe 11, po~ fa
lccimento Cardcal - Rei D. llenrique, em 31 de Janeno de 1580, e assam passasse o Brasal ao 
mesmo domfnio. 

A Corte de Madrid cx.pediu a Lei de 22 de agosto de 1587, pela qual se suscitava a ob
serv5ncia da Lei de D. Sebastiáo de 1570, nela inserta, relativamente aos casos em que os fn
dios podiam ser cativos, acrescentando-se que ~s livres '!"ªb~lhassem o.as fazendas. nlo pudes
sem Jamais ser remetidos como os novos, mas s1m como mte1rament~ hvres ~ serv1~0 enquan
to fosse sua vontade lei em que se fundaram os padres da companlua comba~ada com ou'!"as 
determina~óes anteriores para se constituirem os protetores e defensores dos mdf genas (Hast. 
Ger.1 - 315). 

O Govemo de Diogo de Meneses cm carta de 8 de maio de 161 O, insistia cm mudar.-se 
de con a respeito dos índios e dos jesuftas, tirando-se os padres a dir~áo temPoral das alde1as, 
e bando mesmo com estas "pague eles e o Estado maiores vantagcns ganhana, introduzindo
se os gentios nas grandes povoa~ócs, onde somente, que nao isolados delas em aldeias, pode-
ria.m ganhar os hábitos civilizados." . . 

Os colonos conseguiram a vitória, abrindo-se de novo lugar l escravadA? dos f~daos; 
pecuniário e metálico, a pretexto de paz do Estado, e alegando maior bem .do~ m1seráve1s q'!e 
por tal se pretendiam civilizar e cristianizar, levou el<: ven~ida a cuasa daJUStJ!ja, da humaru-
dade, e verdadeira religiáo, aliás bem jutgada na anterior le1 de 1609. . . . 

Em vez de progresso, foi um passo altamente retrogado, como~ ex.pen~~aa veao con
firmar. Em fins de 1615 teve com~o a povoa~áo do Pará por Francisco Caldeaa de Castelo 
Branco. Para o Maranháo, principalmente, eram mandatos colonos dos A!;O!es, e ~bém os 
degredados e (anteriom1ente , Bento Maciel Parente - de ex.ecranda memóna) cxerc1a cruel
dades contra os miserávcis fndios (TIMON -111). 

No sul nao era mais feliz a sortc do miserável gentio. Os paulistas cootianuaram nas 
suas carreiras cm ca~a ao fndio, que escravizavam e vendiam; chegando a invadir agora a pró
pria missáo dos jesuhas, e até nas aldeias donde anancavam mais os já rcduzidos; por forma 
que dali troux.eram para cima de 1500 (TIMON - 1111). 

Por Decreto de 18 de setembro de 1628 havia a Corte mandado que se punissem os 
culpados - os jesuftas que se queix.avam; .e vieram a .sao P!lulo e ao Rio.dc Janciro pedir pro-
vidéncias. Nada, porém, continha a audácaa daqueles mtrép1dos ave':11urearos. . 
b) Dominava o Sistema da Lei de 10 de setembro de 1611. Os p_auhsta~ pro~gmam cada vez 
mais ousados nas suas correrias ou ca~adas, e assaltavam as mtssóes JCSUÍhcas até do Acara{ 
(Southey H ist of Brasil - 11 - 317), sem que coisa alguma conseguissem os Padres do Govemo 
do Brasil; por forma resolveram mandar queix.as diretas a Madri e ao Sumo Por~tfficc, despa
chando para aqueta o Padre Rui de Montoya (este padre comp6s um Vocabuláno: Arte e Tc-
souro da Lfngua Guarani), e para Roma Francisco Dias Tano ( Hisl. Ger. 1- 406). . 

Mais bcm sucedidos voltaram com urna BuJa do Papa Urbano VIII (de 22 de abnl de 
1639) publicando no Brasil a de Paulo 111(de28 de maio de 1537), declarando de incorrcr cm 
ex.comunháo os que cativassem e vendessem os findios. 

Em Slio Paulo o 1evantamento contra os jesuftas foi mais violento porque troux.e ~ sua 
ex.pulsáo conforme a lei de 13 de julho de 1640 (Rev. 111 - XII - 10 - 117); e os pauhstas 
mandara~• l Corte procuradores com urna representa~iio contra os p~drcs, e co!11 eles Amador 
Bueno enviado pela Clmara (Fr. Gaspar da Madre de Deus - ~cmónas e Nolfc.aas). 

Na Bahia se havia deliberado por Assento de 6 de abril de 1643 ( Acc1oh - Mcn -1-
416) confiado a Gaspar Rodrigues. No entanto, ~om a ~loriosa re~olu~áo do 1~ de dezembro 
de 1640 havia tcnninado para Portugal o domf mo da Espanha e sido elevado ao trono o Du-
que de Bragan~a aclamado Rei D. Joáo IV. _ . 

André Vidal de Ncgreiros, novo Govemador do Pará e Maranhao (de novo ~eumd~s, 
fiel ao seu Hegimento de 14 de abril de 1655 (TIMON 111), declara-se a favor dos f nd1os (1 hst. 
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Gcr. ll - 63). Pelas Provisóes de 1655 e 1655, entre oulros casos, posaos a as rcvoJu~ócs por 
Vieira, auxiliado por Vidal indo de eucontro aos inlentos e hábitos dcsumanos, dos colonos no 
cativar os indios produziram mais tarde os scus nalurais efeitos na luro que de novo se travou 
entre os mesmos cosjesuítas (TIMON 111-lV). 

l'or sua parte, continuavam os paulistas as suas excursóes hs missóes, e a guerrear e es
cravizar os {ndios; sendo das .mais notáveis a bandcira que cm 1678 acometeu a nússáo ou re
du~áo de Xeres. Mas os missionários do Paraguai, a frente de 4000 índios do Padre Alfaro 
derrotaram diversos. 

Em Sáo Paulo chegou-se a um acordo ( 14 Je amio de 1653) pelo qual eram readmiti
dos os Jesu{tas, com a expressa condi!Sáo, porém, de se náo int.romcterem em negócios Je in
dios (Rev. do lnst. Hist. - XII, 30). A qucstáo dos fodios e jcsuhas preocupava sempre osco
lonos e trazia um tormento a Metrópole. A persegui~áo aos índios era um mal incurável e ago
ra o 6dio ia ~ destrui~áo do miiserável gentío. 

Em 1664, tribos foram aniquiladas, quais as dos Tapuias do Urubu. No govemo de 
lgnácio Coda Silva (1679 igual sorte tiveram os {ndios Taramambeses, perseguidos por água 
e por terra. náo poupando sexo, idade. nem os fugitivos. No cnl<lnto, o govcmo da Metrópole 
nao cessava de recomendar prole!SáO aos índios, e os missionários, como ainda no Reimento 
novo de 23 de janeiro de 1677, para os Governandores Gerais do Urasil (llist. Gcr. 11 - 66 e 
75). 

c) A Lei de abril de 1680 (restaurando a de 30 de julho de 1609), e a Provisiio de igual 
data dava o resultado dessa interminável questáo entre jesu{tas e colonos ou a pretexto de fndio 
(a lei vem inserta na Lei de 6 de junho de 1755 -Col. Cit.). 

Tantas cal)sas acumuladas deram em resultado ao Maranháo a revolta aberta de 1684 
de Manoel Beckman (ou Bequimáo) a deposi!SáO do Governador, a expulsáo dos jesuítas, e de
clarar-se extinto a Cia. de Comércio (A. Gon~alves Dias, na Rev. Hist. XIV, 378-TIMON -
111), ludo por libera~áo de urna deten11inada Junb dos Tres Estados (Clero, Nobreza e Povo). 

Mas, como sempre, aberta a porl<l a avidez dos colonos, a escravidáo e a persegui~áo 
dos miseráveis indígenas era a conseqüencia natural e for~osa dessa interessanle perplexidade 
do Governo da Metrópole em matéria de tanta monta; a inexecu~ao das leis, claro ou disfar~a
do, vez tolerada, animava nestas viola~óes, autorizava novas e mais exigencias. 

Desordens internas se levantaram por vezes na colonia, como em Minas Gerais entre 
paulistas e Europeus, desordem Je Manuel Nunes Vieira (1708 - Rev. da Hist. VI- 14) (Ba
hia, motim, Maneta e Pernambuco, desordem dos Mascares). 

A velha questáo dos indígenas, as guerras desles aos colonos e vice-veqa continuavam 
e as leis de algum modo concorriam para manter esse lamentável estado. E assim que no 
Ceará, Piauí, Río Gande do Norte eramos fndios cruel e atroz perseguidos, a pretexto de bar
baridades por eles cometidas; persegui'fáO autorizada P.ela C. R. de 20 de abril de 1708 (l list. 
Ger. JI - 162). Na Babia assaltavam eles os colonos (idem 11 - 164). E com maior dano em 
Mato Grosso os canoeiros paiaguás (idem 11- 169/171); fozendo os paulistas várias excursóes 
para puní-los, aprisionando grande número, mas sempre que eles se dessem por vencidos (i
dem 11- 172). 

No Maranháo as leis áltimas sobre os índios eram iludidas em sua execu~áo pela má 
vonbde dos colonos; de sorte que se expediu o Decreto de 13 de abril de 1728 pennitindo aos 
moradores que A sua custa, e competente e manifestamente autorizada se baixassem os gentíos 
para suas fazendas, casas, lavouras e fábricas, pelo proveito que da{ vinba ao Estado. vistosa{
rem da barbaridade e virem para o gremio da lgreja. 

Náo podía, porém, tolerar-se que a colonia, e sobretudo o Maranháo e Pará, estivessem 
em contínua agib'fáO por causa da liberdade ou escravidao de fodios, com grande detrimento 
da Religiáo, da catequese e civiliz.a'fáo dos mesmos, da paz do Estado e tranqüilidade dos po
vos, com habitual ofensa e desobediencia mesmo fom1al lis leis. 

O erro está erp manter-se alerta a porta do cativeiro Jos fndios branco em alguns casos, 
disfar~ado nos outros pelo modo por que praticavam os descimentos e servi!SOS. El-Reí, em 
sua piedade, e religiáo, quis tentar unindo sua voz e aux.Uio da inlervcn!SáO do chcfe da Cris
l<lndade, para que falando ao cora«;áo, A consciencia e sentimentos mais humanos e cristáos, 
conseguissc a observancia das leis promulgadas, e de outras providencias que pretendía to
mar-se de acordo como Sumo Pontífice. 
d) A instancia do Rei D. Joáo V expediu S.S. o Padre Benedito XIV, a sua memorável Uula de 
20 de dezembro de 1741, cm a qual, sucim as dos scus antecessores Paulo 111 e Urbano VIII, 
proibia lcnninantemente que qualquer pcssoa se~ular ou eclesiástica. de qualqucr categoria 
que fosse, possuísse como escravos os índios e os reduzisse a cativeiro por qualqucr forma, 
sobas penas de excomunháo "latas sentcntias"; bula dirigida ao Arccbispo e Bispos do Brasil, 
e outros domínios. nas fndias Ocidcntais e América (Col. de Breves; e Leis Régias expedidas 
sohre a libcrdade dos índios do Brasil). 
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Era da rea) inten~áo tomar enérgicas providencias porque a Jiberdade dos desgra~ados 
indf genas fosse respcitada; e a inda quase cm fins do seu reinado foi expedida urna ResoJu~áo 
de 1748 proibindo que o Govemador mandasse tropas, para resgates de fndios sem que infor
masse prin'kiro, com o seu parecer e o da que se havia nos sertóes fndios nas condi~óes da Lei 
de 1688 para serem rcsgatados (Moraes -Corografia 111, 4). 

A enfennidade do Rei e seu conseqüente falccimento provaram-oo dcssa glória, reser
vada pela máo da Providencia ao seu sucessor D. José 1, que por nt<>rtc de D. Joáo V cm 31 de 
julho de t 750 subiu ao trono. Desde logo cuidou o novo Rel, secundado pelo exín1io e enérgi
co Ministro Sebastiáo José de Carvalho e Mello (depois, Marques de Pombal), de levar a cabo 
a inten~áo de seu Augusto Pai). 

Aquele grande estadista (o Marques de Pombal), no intuito de maior desenvolvimento 
da riqueza, poder e, inOuencia do Reino, ao mesmo tempo que se ocupava seriamente de exci
tar as fon;as da Na~áo, dirigía as suas vistas de guia para as col~nias, merccendo-lhc espe
ciaUssima aten~áo o Brasil pelos recursos que dele tirava a Metrópole, pela sua exte~áo. 
grandeza, e riquezas naturais; e pelo scu progresso material e intelectual nao obstante as peias 
que o regime colonial sempre opusera (A Administra~áo de Sebastiáo José de Carvalho e Mel
lo - Marques de Pombal - 4 vols.). 

Continuava a luta entre a Coroa e os jesuft.is. Antes de desfechar-lhes o golpe decisivo 
e mortal, cumpria desarmá-los. A liberdade dos fndios, por eles a princfpio cm boa-fé prote
gida contra o colono e ultimamente esquccido pelos proveitos temporais que dos seus scrvi~os 
retirava a Cia., foi a própria arma de que se serviu o sagaz Ministro para quebrar o encontro 
do poder e infuencia da Ordem. 

Conseqiientemente, dispó-se: J!?) que os fndios sao livres em tudo e por tudo, conforme 
Lei de I!? de abril de 1680, que se manda observar; 2!?) que náo houvesse mais administra~óes, 
nem administradores, sendo facultado aos fndios, como livres que sáo, servir a quem quises
sem, na forma da lei de 10 de novembro de 1647; 3!!) que como tais, ficariam sujeitos l leis 
por incorporados nos povos confiados ao govemo de El- Rci, e hábcis, como os outros fitos, 
sem disti~áo alguma por todas as normas, privilégios, e liberdade; 42) que a respeito enlio 
possufdos como escravos, o mesmo se esntenderia, observado o§ 92 da Lei de 10 de sctembro 
de 1611; com exc~áo somente dos descendentes de pretos escravos, que contínuariam no 
domfnio dos senhores enquanto outra providencia se náo dessa; 5!?) que nos fndios fora resti
tufdo o livre uso dos seus bens, at~ agora impedido com manifesta violencia observando-se o 
§ 42 do Alvará de J2 de abril de 1680; e conseqüentemente se deveriam erigir cm Vitas as al
deias que tivessem o competente mimero de fndios, e em lugares os mais pequenos; reparan
do-se pelos mesmos as terras adjacentes ls suas respectivas aldeias; contentando-se os fndios 
no domfnio e posse das terras para si e seus herdciros, e castigando-se com todo o rigor os que 
os perturbasse; 62) que, sendo o principal fim dilatar-se a prega~lio do Evangelho e trazer o 
indígena ao gr@mio da lgreja, e sendo difícil persuadí-los a descer As povoa~c5es, nos scrtóes 
fossem aldeados na sobredita forma, levantando-se lgrejas, e convidando-se missionários que 
os instruissem na f é. 

Foram aquelas determina~óes, ao mesmo tempo que a aurora da liberdade dos míseros 
indígenas, que por dois séculos e meio generou debaixo da escravidáo e da opressiio a mais in
justa e violenta, raios fulminados com máo firme e certeira contra a Cia. de Jesus. 

Os jesuflas f ora derrotados, punidos exatamente por onde haviam pecado ... No en tanto 
quer no Sul, quer no Norte (hoje chamado Nordeste). Contionuavam eles a levantarembara
~os aos comissários encarregados da demarca~áo, chegando ao extremo de se oporem pela 
for~a comos seus fndios A execu~iio do tratado de 1750 (Col. citada). 

ResoJvido o Ministro a castigá- los severamente, conseguiu do Sumo Pontffice Bcnedi
to XIV a Bula de I!! de abril de 1758 autorizando ao Cardcal Saldanha para reformar a Cia. de 
Jesus em Portugal e todos os seus domfnios. 

Em conseqüencia foi -lhes proibido a continua~áo do co~rcio, que faziam coma 
maior sem cerimónia contra as probi~óes canónicas, no Reino e Co16nias; assim como confes
sar e pregar (Código citado) Embalde tentaram eles a revoga~áo do Breve da reforma ante 
a Clfria Romana; havia soado a sua derradeira hora (posteriormente foram expulsos de Fran~a. 
Espanha, Nap61es e afinal abolida a Ordem por Bula de Clemente XIV 1773. Mais tarde (7 de 
agosto de 1814) foi cla restabelecida pelo Papa Pio VII). 

Finalmente obstante penderem da Clfria Romana reclam~óes, foi expedida a enérgica 
Lci de 3 de setcmbro de 1759, pela qual foram os jesuílas declarados proscritos, desnaturali
zados e expulsos do Reino e seus domfnios (expedida mais tarde definitivamente a Bula de ex
tin~áo da Ordem de 24 de julho de 1773 "Dominus ao Rcdemptor" etc). 

Publicada no Brasil, foi eJa executada com tal aparato, como se estivera de combatcr 
algum formidável inimigo. Decretou-se, além disso, e fez-se efetivo o scqücstro dos seus 
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bcns incorporai;áo aos Estado com vacantes, e venda, com exce1:táo somente dos destinados ao 
Cull~ Divino (Alvará de 25 de feverciro de 1761 - Prov. de 26 de fevereiro e 4 de mar~o de 
1773). 

Com as Leis de 1755 fora alterada a Jcgisla~áo sobre os fndios. Come~aram os dcsgra
~ados indios, que, livres em nome se viam inteiramente sujeitos sobretudo ao Regimento, os 
quais longe de prote1ores , se constituiram verdugos, já no trato que davam a esses infelizes 
metendo-os em troncos, em cárceres privados, e castigando-os até com a~oites, ~ no modo 
desabrido e desprezo. 

Se no Norte (hoje Nordeste) do Estado do Brasil eram negativos os resultados, também 
no Sul quase o mesmo se dava, náo porque fosscm maus ou feios, porém porque a sua exe
cu~ao era má. As persegui~óes continuavam, entre a venda dos prisioneiros cm proveito das 
bandeiras, contra a proibi~áo das leis últimas, como sucedeu com os Caiapós e outros em a 
Capitania de Goiás (Alencastro - Anais da Província de Goiás - Rev - XXVII, 160/161). 

Náo obstante essa ~rpetua questáo de (odios, o Brasil progredia; a popula~áo crescia; 
as letras e artes achavam cultores na colonia, chegando mesmo a fundar associa~óes literárias 
na Babia e Rio de Janeiro sob a Prote~áo de alguns Govemadores; escolas regulares se cria
ram e também seminários; a lavoura, a navega~áo eram protegidas; igualmente o comércio, 
continuava; a minera~áo do ouro, e novas descobertas de diamantes, com grande proveito do 
Erário portugues, crescia a renda pública. 

Em todos estes resultados se via a sabedoria, o tino adminis trativo e político do grande 
Ministro de D. José. Tra1ados de limites eram conclu(dos. A sede do governo central foi trazi
da da Bahía para o Rio de Janeiro, lene.Jo os govcmadores o título de Vice-Reis(1763 a 1808). 

Aqueta prosperidade da colonia sofreu porém, ainda muito como rcgime monopolista 
da Metrópole, e sobretodo coma demissáo do exímio estadista, e falecimento do grande Rei, 
aos quais o Brasil tanto deveu, 
e) Vigoram as leis dltimas sobre liberdade dos fndios. Da comprcssáo em que viviam quando 
mantida, a escravidio, da sujei~áo aos senhores, da ausencia da delibera~áo própria da tutela 
or~ado enfim em que jazerem por anos e por séculos passaram quase sem transi~áo para o Es
tado de liberdade plena, extremo oposto; abandonados, portanto, a si mesmos, aos seus pró
prios recursos, l sua própria e única delibera~io, afinal internaram-se pelos sertócs; as aldeias 
cairam em decadencia e ruína, só a muitos esfor~os e A custa de grandes sacrifícios, se chega
ram a manter ou a aldear, sem van ta gens noláveis para a sociedadc. 

Por outro lado, os índios conservando sempre vivas pela tradi~áo as persegui~óes 
croéis e a escravidáo que sofreram dos colonos, e nutrido sempre indelével o ódio contra os 
portugueses assaltavam os habitantes de uma ou outra capitanía. 

Os moradores oáo os poupavam; e ao mesmo tempo representa~óes eram levadas A 
presen~a do Príncipe Regente. O sistema do rigor foi de novo ensaiado, apesar da improficui 
dade dele já demonstrada pela incessante pcrplexidade de seu emprego e do da modera~áo 
diante disso durante, tres séculos. 

Em 1806 fez-se a guerra a.os índios na Babia (Acdoli - Memorias - Rev. do 1 - Hist -
XII - 143). Achando-se já no Brasil (Janeiro de 1808) o Príncipe Regente coma Real Familia, 
em conseqücncia da invaslio de Portugal pelo Exército Franc;es no reinado de NapoJeio 1, 
mandou-sc fazer guerra ofensiva aos Botucudos, em Minas Gerais, pela Carta Régia de 13 de 
maio de 1808 (Col. de Leis Ouro-Preto) dirigida ao Govcmador e Capitio General da Capita
nía: na qua) se Je o seguinte: .. Que desde o momento, cm que recentes {odios entram para fazcr 
urna guerra ofensiva, que <:onlinuareis sempre em todos os anos nas esta~ócs secas, e que nao 
terá fim scnio quando liverdes a felicidade de vos scnhorear das suas habita~ócs. e de se capa
citar da supcrioridade das Minhas Reais Armas, de maneira tal, movidos do justo terror dos 
mesmos ~am a paz e sujeitando-sc ao doce juízo das Jcis, e prometendo viver cm sociedade~ 
possam vir a ser vassalos úteis, como já o sao as imcnsas variedades de índios, que nestcs meus 
vastos Eslado do Brasil se acham aldeados ..• Que scjam considerados como prisioneiros de 
guerra lodos os índios Bolocudos, que lhe tomarem com os respectivos comandantes por dez 
anos, e todo o mais tempo, cm que durar sua ferocidade, podendo ele empregá-1a cm seu ser
vi~o particular durante essc lempo, e conservá-Jos coma devida seguran~a. mesmo cm ferros, 
enquanto náo derem pro vas de abandono des ta f erocidade e antropofagia". 

Aquí se manda fazer guerra ofensiva para aterrar e subjugar os índios, quer pela tropa, 
quer por bandeiras; ao mesmo tempo que se se recomenda a interven~áo Je religiosos que ca
tequizem, batizem, e instruam os índios, se ordenar que as tropas sejam ajudadas até de arti 
lliaria e mais ainda, se restabelece a escravidáo (embora temporária) Jos prisionciros, por 15 
anos a contar do dia que fossem balizados, sem excetuar os velhos , mulhercs e crian~as (nao se 
devcndo pegar impúberes por esses 15 anos, como desde que tivessem chegac.Jo a puberJaJe. 
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O cora~5o bondoso do Príncipe Regente n5o deixava de recomendar também os meios 
pacíficos e amigáveis na reJu~ao dos índios. e o bom tratamento deles. como dissemos. A este 
temro já..o Brasil era elevado lli categoria de Reino, unido ao de Portugal e Algarves peta Carta 
Rég1a de 16 de dez~mbro ~le 1_815 (Col. Leis-~uro Preto) e governado por D. Joáo VI. acla 
mado e sagrado Re1 (o pnmc1ro cm tcrra americana) pelo íalecimento em 20 de mar~o de 
1816 de sua mae a Rainha D. Maria l. 
. . Pel~ P?rtaria de _18 de ab~I de J 822 que mandou proceder ex-oíficio relativamente no 
tnjusto cattve1ro de índ1os do R10-das-t.1ortes. cm Minas Gerais na Prov. de 9 a de maio e 
Portaria de 3 de junho de 1823. prestando auxnio pecuniário ao G~verno de Minas para obter 
C: manter a civiliza~5o dos Botocudos, na Port. de 21 de agosto do mesmo ano que com aíabi
hdade e em outras determina~óes (Rcv. do 1. 1 fist. XXIX - 36). 

. _ Mas,. abcrya a Assembléia Gcral Constituinte e Legislativa Brasileira, a questáo do fn-
d10 nao podta dentar de ser af aventada. José Boni íácio de Andrade e Silva ofereceu uma im
portante mcm6ria cm projeto para a catequcse e civiliza~lio dos indígenas (Rev. do l. Hist. 
XII, 228). 
. . _ As idéias de libcrdad~, ~is vivazes ncssa época, fizeram intervir no Projeto de Cons
t1tu1~ao aprescntado l Constttumtc, de artigo favorável aos fndios bcm como um outro sobre 
a aboli~ño gradual da cscravidño dos negros (A constituinte - F. J. M. Homem). 

~)Por IJonra dos poderes do Estado, por honra do pafs e da civiliza~áo. foi promulga
da a Le1 de 27 de outubro de 1831 (Col. de Leis). que disp6s o seguinte: .. Art. t'!) Fica rcvo
ga~ a Carta Régia de 5 ~e novcmbro de 1508 na parte cm que mandou declarar a guerra aos 
fndt?s Dugrcs da proví~1~ ~e Sño Paulo, e deterrninou que os prisioneiros fosscm obrigados a 
servir por 15 anos a~ mll1c1anos ou moradores, que os apreendessem; 2!!) Ficam também ras
gadas as C~rtas Ré~tas de l ~ de rnaio e de 2 de dezembro de 1808 na parte em que autorizam 
na provfnc1a ~ Mmas .~ra1s ~mesma guerra, e servidos de fndios prisioneiros; 3!!') os f'ndios 
todos até aqm cm serv1dao serao dela exonerados; 4!!') scráo considerados como órflos e en
tr¡guc~ nos res~liivos Jufr..es para lhes aplicarem as providencias da Ord. Liv. Je.? Tit'- 88); 
5-) serao socorridos pelo tcsouro até que os Jufzes de Orfiios os depositcm, tenham salários ou 
aprcndam offcios fabris; 6!?) Os Jufr..es de paz nos seus distritos vigiario se ocorrera abusos 
contra a libcrdade dos fndios. ' 

. _ Foi.' port:inlo, reprovado formalmente pelo legislador o Sistema do Tenor e da persc
g~11~ao~ fo1 abohdo de urna _vez para sempre o ~ativeiro ou servidio mesmo temporaria dos in
dios, amda. quanto a pretént<!; foram eles equiparadas aos órfáos postos debaixo da prote~áo 
~os rcs~t1vos Jufzcs; socorridos pelo Tesouro Público enquanto necessitassem; e finalmente, 
mcumbmdo aos Juízes de Paz nos seus respectivos distritos a defesa e guarda da liberdade dos 
mesmos fndios. 

A inda mais, a Res. de 6 de julho de 1832 (Col. Leis) ordenou para Minas que se criasse 
um colégio pa~a.educa~áo da m<><:idade indiana de ambos os sexos, e deu-lhe organiza~áo; po
dendo ser ~dm1t1dos ta~bém fnd1os adultos mas sem residencia no colégio. Foi mais declara
do ~r Aviso de 31 de JUlho de t 834 (Col. de Lcis) que as CAmaras Municipais tambérn in
cumb1a velar cm que os Jufzes de Órfios cumprissem exatamente os seus devercs quanto aos 
fndios, e representar a favor destes. A lei de 12 de agosto de 1834 (Col. de Leis) denominada 
Ato ~d!cional l Constitui~áo do lmpério, extinguindo os Conselhos Gerais ~Provincia, e 
subshtu.mdo-os pelas Assembléias Legislativas Provinciais, dispós no artigo t l, § Se.? que 
competia ls mesmas Assembléias promover cumulativamcnte com a AssembMia Geral e o 
Governo a catequese e civiliza~áo dos indígenas. 

Todas as autoridades cram pias, chamadas a promover o maior bem dos fndios em 
proveilo deles e do país; a lei eslava agora decidida e francamente no mcu lado para pro.;ge
los com verdade e eficácia. 

O sistema de procedirnento a esses infclizes degradados descendentes de Eva havia 
mudado inteiramente. Todos os ravorcs, ainda de menores dos órfáos, lhes eram outogardos. 
O ~ovcmo. aprovcitava na Marinha os que julgava aptos para cla, como se ve na Crc. de 29 de 
mato ~ Aviso de 2 de agosto de 1837 (ídem), mas proibindo o cmprcgo de meios violentos no 
cnganJá-los para lal servi~o; sendo mais tarde' cxpressamente autorizado a contratá-los pela 
Leí n!? 369 de 18 de selembro de 1845. art. 5!? § 17 (ídem). 

O govcmo ainda rcprovou pelo Av. de 15 de junhode 1850(Col. de Leis) as hostilida
des praticadas pelo P!~i~cnt: do Mato-.Grosso, contra ~ fndios sclvagens, rocío que .. longe 
de co~on~r para a c1v1hza~ao e catequi7..ar, tendo de ma1s e mais a afugentá-los da socicdade 
e a exlmgui~los. _recomendando. outrossim. absten~áo de violencia na qual só pode ter cabi
men~o para rcpehr os ataques por eles cometidos ... e jamais para os ir procurar As matas, e ex
tcrmmá-los ... 
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Os índios bravos continuavam a incomodar com suas conerias, assaltando as fazendas. 
os viandantes, os povoados (v.g. no Amazonas (Rcl. do Presidente da Prov. de t !? de outubro 
de l 864); Mato-Grosso de l 866, pág. 3 da Col.); no Maranh!io os Guajajaras (D. O. de 29 de 
novcmbro de 1866, pág. 4 - Col. de Leis), cm Mearim (Maranháo) sublevaram-sc os das al
deias (provocados por empregados subalternos da Diretoria. uniram-se a gentíos cm número 
superior talvez a mil, atacaram ~ guami~áo, moradores. fomílias (O. O. e Corr~io Mercantil 
de 29 de dczembro de 1866; e amda cm Outubro de l 866 os selvagens do lavan (Amazonas) 
flexaram pessoas a expedi~áo cncarrcgada da dcmarc~!io de limites do lmpério, morrcndo o 
Capitáo-Tenentc Soares Pinto(V. D. O. de 9c 10 de janeiro de 1867; e 12 de janeiro de 1867. 

Henry Hill, cm a sua memória de 1817, or~ava apenas em 1OO.000 os fndios domesti
cados, e em 500.000 os bravos (Rcv. XXIX do Instituto - 1 ! parte página 178), calculando o 
total da popul~áo cm 3.300.000 almas. 

O Conselheiro A. R. Velloso de Oliveira cm sua lnforma~áo, lgreja do Brasil de 1819, 
calculando o total da popula~áo em 4396, l 32 indivíduos, ar comprcendc 800.000 fndios bra 
vos o mínimo que lhe é possfvcl admitir (Rev. Cit. XXIX - l !? - pág. 179). 

O Senador C. Batista de Olivcira em 1850 cauculou a popula~áo do Brasil em 
8020.000 almas, sendo 2500.000 cscravos; sem dizer cousa alguma quanto aos indios (Rev. do 
l. llist. - XV - 113). O Sr. Sebasliáo Ferrcira Soares nos seus "Elementos de Estatística", 
1865, o~ando a popula~io do lmpério em 1 l.700.000 habitantes, dos quais 1400.000 sao cs
cravos, comuta no restante 1O380.000 livres, 500.000 indígenas. sem distin~áo ( 1.43). 

O Padre Pompeu na sua Geografia, cm 1864, calcula cm 10.100.000 habitantes, dos 
quais 1700.000 escravos, além de mais de 200.000 fndios disseminados pelos scrtóes do Ama
zonas, Pará, Maranháo, Piauf, Minas, Goiás, Mato-Grosso e Paraná. 

Os Diretores da Colónia cuidan1 principalm•:nte cm tirar dos índios o maior proveito 
possfvel, náo bcm dos mesmos fndios, das aldcias e do país mas seu próprio; pouco ou nada se 
importam como bcm-estar desses infclizes, sem desenvotvimento. civiliza~ao e progrcsso (D. 
O. de 21 de fevcreiro de 1865), elevam-se nas honras militares que lhes dáo a gradua~ñocon 
ferida pelo Regulamento, em discutir se devem ter o tratamento de scnhoria ou excelencia 
(Of. de 18 de julho de 1865 - D. O. de 30 de agosto), e cm outras futilidades semelhantes. 

Abusam aJém disso, contra os fndios, rctendo-os presos correcionalmente mais de 6 
dias permitidos naqueles Regulamentos; e prctendendo que nao possam e1es reconer ao 11a 
beas- Corpus, sendo ncccssário que o Govemo decidisse que este remédio também era exten
sivamente cm todo caso, aos fndios (Av. de 30 de agosto de 1865- D. O. de 2 de setenibro). 

O Poder da Rcligiao Crista insinuada por meios brandos, é suazório e maní fcstada no 
culto externo pela imponente majestadc das suas festas religiosas, é o mais forte meio para a 
conversáo dos selva gens; a sua civiliza~áo devc necessariamcnte com~ar por aí; na gente ci 
vilizada mesma é pela rcligiáo que come~a a educa~áo, pois que é ela o primeiro passo do 
espfrito e da moral nos verdes-anos, e cujas impressóes nunca mais difícilmente se apagam (na 
Constitui~ño do Arcebispado da Bahía, isto se recomenda cm rela~áo a todos, livrc ou náo. 
brancos, índios ou negros). 

A instru~io primária; as artes mecanicas; a lavoura; e outras semelhantes ocupa~óes; a 
Marinha mesmo e o excrcício para os que se mostrassem dispostos e inclufdos no scrv1~0 mili
tar; a Marinha Mercante; as Delas-Artes e já náo pequeno campo para a educa~ao e aproveita
mento dos {odios. 

Quanto aos servi~os que sáo eles capazes de prestar, com verdadcira abnega~ao, fidcli
dade, coragem, sobretudo na guerra, ficou demonstrado l evidencia pelo que dissemos de ti
biri~á. Araribóia, Camario, e outros sáo mesmo de grata rccorda~áo. 

Scrvi~os íoram tais de alguns, que mereceram o premio dos beneméritos; Camaráo v. 
g. foi agraciado com a Comenda da Ordem de Cristo, o tratamcnto de Dom, e fora de fidalgo, 
além de ser nonlCado general dos índios da sua Na~áo (D. Antonio Felipe Camarlio, nos en
saios biográficos do Dr. Moreira de Azevedo; ver também Clara Felipa Camaráo (esposa do 
mesmo), por J. N. de Souza e Silva Rcv. do Instituto- X - 387); e a inda por Decreto de 25 de 
fcvcreiro de 1819 (Pereira da Silva: Fum.l~áo do lmpério). lscn~óes de tributos foran1 dados 
com recompensa ao que os prestaram por ocasiio da revolu~áo de 1817 cm Pernambuco (í
dem). 

Mesmo agora por ocasiño da injusta e bárbara guerra que os moveu e sustenta o Para
guai. os índios tcnt prestado bons servi~os. sobretudo em Mato-Grosso, Goiás. terenas e ou
tras rccorrendo até mantimcntos e gados e recolhendo nas suas aldeias famílias que a estas se 
haviam abrigado (D. O. de 23 de outubro de 1866). _ 
CONCLUINDO: Com um estudo-resumo de .. OS fNDIOS E A CIVILIZA<;AO", do soció
logo, antropólogo e pro f. Darci Ribciro - 1970- página 360 e seguintcs que, d. v. passamos a 
transcrever para enriqueccrmos nosso modesto estudo sobre o índio: "A popula~áo indígena 
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do Brasil, cujo montante se enontrava em 1957 entre um mínimo de 68.100 e um máximo de 
99700, nao alcan~ava na hipótese mais otimista de 0,2% da popula~áo nacional. 

Distribuídos pelas diversas regióes do país, os valores médios destas avalia~iiocs nos 
dáo um giontante provável de 52.550 índios (61 %) para o Amazonas; 18125 (21,6%) para o 
Brasil Central; de 7700 (9%) para o Brasil-Oriental, e de 5525 (6,5%) para a rcgiio Sul. 

As popula~óes indígenas do Brasil moderno sáo classificávcis cm quatro categorías re
ferentes aos graus de contacto com a sociedade nacional, a saber; a) isolados; b) contato inter
mitente; c) contato permanente e d) integrados. 

Os indios da categoría a) se cncontram as tribos mais populares e de maior vigor físico, 
e também, as únicas que mantem completa autonomía cultural; os da categoría c) correspon
dem Aqucles gregos cu jo territórío com~am a ser alcan~ados pela socicdade nacional, e além 
das tarcfas habituais, screm obrigados a dedicar um tempo cresccnte A produ~io de artigos pa
ra troca ou a de alugarcm como for~a de trabalho; os da catcgoria c) sio aquclcs que já perde
ram sua autonomía socio-cultural, pois se encontravam cm completa dependencia da econo
mía regional para o suprimcnto de artigos tornados indispcnsávcis; os da categoría d) sao os 
que se váo incorporando como reserva de mao-dc-obra ou como produtorcs especializados 
em cerios artigos para o comércio. 

Vamos focalizar, como nao poderla deixar de ser, alguns aspectos sobre a origem dos 
indios americanos da América que, d. v. solicitamos permissáo do autor. antropdlogo e etnó
logo alagoano Arthur Ramos, cu jo abalisado cstudo se cncontra no 11 da Col~io de 1 O obras 
••As culturas Indígenas com urna lntrodu~iio a Antropología Brasileira"). Página 37 e seguin
tcs. 

.. Quando os europcus descobriram o NOVO-MUNDO em fins do século XV. ocle en
contraram urna nova humanidade completamente desconhecida. Colombo e scus companhei
ros ficaran1 admirando de que sobre eles nao houvesse referencias nem na Bíblia nem nos es
critos dos filósofos de qualquer época. 

"A falta de informa~óes, as mais rudimentares, sobre aquelcs estranhos habitantes do 
mundo descoberto, supós a expcdi~ao colombiana que eles fosscm fndios", isto é, habitantes 
das indias, que estavam cerios haver alingido pelo caminho do Ocidcnte. 

"A expressáo ficou até hoje, e parece que como um símbolo da ignoriincia sobre as 
origens dos habitantes do NOVO-MUNDO. 

"Num estudo sobre o fodio brasileiro, convém examinar a sua filia~áo a grande famí
lia-americana, como um todo, porque há problemas comuns, como este das origcns. Resumi
ramos o conjunto das teorías em tres grupos gerais: 1 - teorías -pancientfficas; n - teorías an
tropológicas e palentológicas do século XIX, 111- teorias modernas. 

"Na pnmeira teoría "imbellorú el La Esfinge Indian", em 1926 fez um exame de con
junto de todas as hipóteses americanistas: a) origens bíblicas; b) qrigens de continentes desapa
recidos; c) origens de outros continentes e d) origens autoctoncs. 

"Outros autores admitiram diferentes filia~óes bíblicas: de CAM (f orqucmada; de Ja
fe Zamora; de Jacob (das tribos de Israel...). A origem israelita dos fndios-americanos tem si
do um~ das hi~tcses mais acariciadas, desde os Padres LAS CASAS e DURAN e o próprio 
Grcgóno Garc1a até autores do século XX, como HOROWfZ; que os fndios fossem judeus, 
descendentes das dez tribos de Israel; é o que Gregório García admitiu scm contesta~áo. Basta 
destacar os argumentos de Diego Andrés Rocha, um erudito autor que cm 1681,escreveu so
bre a "origem dos índios do Pero, México, Santa-Fé e Chile", entre outros argumentos da 
origem judaica, os índios, estarla o do próprio nome índio, corruptela de índio (judcu) coma 
mudan~a do u para n. 

"A origcm asiática foi talvez a hipdtese mais acariciada é a que rcnascc boje, com tin
tas científicas. Foi admitido lambém a migra~áo dos canoeiros, afirmando desde Hornius cm 
1652, e continuada por uma longa série de escritores. Também a hipótesc da origem fenícia 
legou grande número de adeptos. Esta é uma das que lograram maior aceita~ao, mas sem em
bargo pcrtcnce também no grupo das teorías pré-científicas da origem do Homero America
no. 

"As origens mesopotamicas dos índios-americanos deram lugar a urna séric de consi
dera~óes, principalmente no que concen1e ~s origens sumerianas e babilónicas. 

"A origem européia foi admitida por grande número de escritores: troianos, gregos, 
pelasgos, hicsos, romanos, fenícios teriam chegados até o NOVO-MUNDO. 

"As origens africanas dos índios da América foram aceitas por grande número de in
vestigadores. 

Assim logrou grande aceita~ao entre os cronistas e sacerdotes do século XVI (Padre 
Mariano, Torquemada, Alejo Venegras ... ) a idéia de que os indios americanos procedessem 
dos cartagineses. Autores mais recentes. como L. Capitan, destacam a semelhan~a de discos da 
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madeira (Botucudus do Brasil, mulheres africanas Sara do 01an), como provas de origem 
africana pelo menos para alguns grupos de índios americanos. As pesquisas do Prof. Leo 
Wiener da Universidade de Harward, procuram provar, também, que antes de Colombo, en
lraram no NOVO-MUNDO, negros africanos. 

Os monogenistas (aqueles que achavam que o homem se tivesse originado de um só 
ponlo da tena, do século XIX eram, portanto, contrários ao autoctonismo do homem ameri
cano. ~grande a lista dos autores (o coestaduano, das Alagoas, Ladislau Neto, Barbosa Rodri
gues, Vamhagen e muitos outros). 

De t~as ~sas pesquisas, chega Hrdlicka l elabor~áo do seu esquema, que é aceito pe
la grande matona dos antropdlogos norte-americanos (lfolnes, Clark, Wissler, Franz Boas, 
Krocbcr, etc): 
a) os fndios-americanos formam uma ra~a única; suas características sao a expressao de um ti
po americano médio, nao só nas r~as fosscis, como nos cspécimes vivos; 
b) a origcm racial dcsses índios é a mongol. Nao há razáo assim para falannos "numa ra~a 
vef'!"elha" ~u ra~a americana .Primitiva, porque o que ternos na América é a modifica~áo, pe
las 1nnucnc1as de um novo meto, do fen6meno mongoloide que aquí aportou. Este índio nao é 
portanto, aut6ctone. Contrariaram assim Hrdlicka e seus colaboradores e defirútivamente a 
tese do autoctonismo do Homcm-Americano, após as exaustivas análi~es procedidas. 
c) Este homem chegou l América, vindo das regiócs setcntrionais da Asia Oriental. Os troncos 
primitivos que deram origem ls tribos americanas sao as tribos-pale-asiáticas com influencia 
d~ tipos mongóis. Os CS9uim~s (ou esquimaus) constituemjuslamente, o grupo que apresen
tana os caracteres mongó1s ma1s acentuados; 
d) f~i o e~trcito de Behring. é caminho percorrido pelas invasóes mongolóides, acompanhando 
a m1gr~~ao das rcnas. Vános autores admitem que o atuaJ cstreito de Behring era um istmo 
que uma o extremo noroeste da América ao extremo nordeste da Ásia. Hrdlicka e os autores 
~mcricanos náo admitem as migra~óes por mar; 
e) a data da entrada do homem mongoloide em terras da América é relativamente recente A 
maioria das opinióes gira porém cm de redor dos dcz mil anos, portanto, do periodo histórico 
do Vclho-Mundo; 
f) estas migr~óes n~o se prcocessaram, porém, de urna só vez, e por isso, é muito difícil esta
bclecer urna cronologia cxata. Hrdlicka admitiu pelo menos, quatro ondas migratórias dos 
elementos mongoloides, assim dislribufdas, da onda mais antiga A mais recente: 1 !?) camada 
dolicocéfala, a mais antiga de todas, de onde se teriam derivadas todas os delicocéfalos-ame
ricanos como os Algonquinos, o Iroques, o Sioux, o Shoshonc, o Pima-Azteca. no continente 
setentrional, e o Homem da Lagoa Santa, no continente meridional; 2!?) braquicéfalos, do tipo 
tolteca que se esp~lham ~r to~a P!fte; 3!?) braquicéfalos mais recent~s do tipo Atapasco cujos 
repre~ntantes ma1s me.nd10na1s sao os Apalachcs do Norte do México; 4!!) os csquimós que 
constltuem o grupo ma1s recente. Sua língua, sua cultura material suas inslitui~ócs foram ex
pericncias_ac"!muladas ao sol do Nc;>vo-Mundo. E embora .CJTI algu~s casos se possam estabele
cer conexoes mteressantes, na reahdadc as culturas-amencanas sáo autóctones como Brinton 
o havia afirmado desde 1893. ' 

"Mostra Paul Rivet (professor do Museum d'Histoire Naturelle de París, que a hipdte
se de parentesco entre povos oceanicos e americanos havia sido admitidos há anos. 

É grande a lista de nornes que enchem todo o século XIX. As provas científicas vicram 
depois e Paul Rivet distribuiu-as em provas antropológicas, etnológicas e linguísticas. Segun
do ele os antigos habitantes da parte Sul <la península californiana e o tipo étnico da Lagoa 
Santa apresentam afinidades evidentes com a ra~a hipistenocéfalo dominante na Melanésia e 
na Austrália. 

"De outro lado, certos troncos culturais, existentes entre os fndios da Patagónia e Terra 
de Fogo, tais como o manto de peles, a ch~a cm colmeia de abelhas, o bote de corti~a. as ar
mas como o bumerangue, a técnica de lran~ar cordas ..• Seriam provas de uma concxáo austra
liana. 

. "Chega cntáo Paul Rivet a admitir quatro grandes ondas migratórias que explicariam 
as ongens dos f ndios americanos, baseados como explicaram as origens dos índios america
nos, baseados, como vimos, CJn provas antropológicas, culturais e linguísticas: 

a) migr~áo australiana, cuja prova seria fomecida pelos atuais índios Patagóes e Onas 
e pequenos restos disseminados em outros pontos; 
b) migra~áo malaia-polinésica, comas provas já divididas, desde os antigos, antropológicas, 
de Qu~trefages, até as linguf~ticas e culturais, eslabelecidas por Paul Rivet e os adeptos da es
cota htstórico-cuhural; 
c) migra~ao mongoloide que Paul Rivet dá como universalmente reconhecida, nao neccssilan
do de novas provas; 
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d) migra~áo esquimó onda recente ligada ao círculo ártico. A área esquimó (eskimo area) teve 
sua culturn estudaJa por lloas que considerou nove ou mais grupos tribais. Dependencia 
económica da rena e da baleia; veste de peles; iglu de gelo no inverno e tendas de pele, de 
veráo; ce:ttaria e ceramica; tJ·enós puxados por caes; trabalhos de madeira nos lugares como no 
A lasca, onde há florestas. vida social e política muito simples cuja unidade social é a familia. 
trocam de esposa; tabus alimentares; shamanismo; mitología simples com espíritos e deuses 
do mar. 

A área Nahua (The Maluca Area) é a área proto-histórica dos Maya e dos Azteca. Os 
espanhóis encontraram os Mayas do lucatan divididos no tempo da descoberta, em dezoíto ou 
mais grnpos tribais independentes, formando a antiga Confedera~áo Maya. Possuiam uma 
agricultura intensiva, de milho, feijáo, cacau, piment.a. etc; domestica~áo da abelha; indústria 
Ja cera de abelha; fia~áo e tecelagem do algodáo; livros hieroglífos; conhecimentos astronó
micos; calendário; arquitetura; sistema agrícola de irrig~áo, altamente complexo. trabalhos 
de cobre e ouro. 

A cultura Azteca recebeu a heran~a Maya, com a ausencia. porém. dos trabalhos em 
cobre. Os Aztecas tinham urna organiza~áo social. política e religiosa altamente complexa; 
gens. sociedade hierarquizada; chef es militare; classe sacerdotal; templos do Sol com sacrifí-
cios, as vezes humanos. , 

A área Inca é o habitat dos povos Quechuae Aimara. que é a importante cultura pro
to-histórica dos Incas. Os tra~os principais da cultura Inca. podem ser assim resumidos: 1) 
agricultura adiantada. com sistema de irriga~áo e adubos; 2) domestica~áo da lhama; 3) vários 
animais domésticos; 4) no interior alguma ca~a e pesca; 5) fia~áo e tecelagem altamente de
senvolvida; 6) lá da vicuná; 7) desenhos decorativos e indústria da tinturaría; 8) ceramica ri
camente elaborada; 9) arquitetura maci~a; 10) sistema de estrada e pontes suspensas; 11) uso 
de balsas; 12) exército organizado e fortifica~óes; 13) uso do quipu; 14) herói mítico chamado 
Viracocha; 15) mitos do dilúvio; 16) sacrifícios rituais. sendo raros os sacrificios humanos; 
17) festívais do Sol e dan~as cerimoniais; 18) organíza~áo nacional e política da descendencia 
patrilinear (gens); 19) a suprema entidade é o chefe guerreiro ... filho do Sol" - o Inca-assisti
do por un) Conselho. 

"Arca das Antilhas" é a área dos povos antílhanos, dos quais os mais típicos sáo os 
Aruak e os Caribe. Os tra~os principais sáo: a) cultura da mandioca e do algodao; b) uso de re
de; e) tabaco usado com rapé e charutos; d) pesca pelo veneno; e) vários outros tra~os de cultu
ra afins da área Amazónica. 

''0 que ficou dilo, portanto, com rela~áo A discussáo de origem, tipo físico, culturas .•. 
aplica-se de modo geral ao fndio do Brasil. As ra~as fósseis mais antigas sáo as da Lagoa Santa 
ou cujas pesquisas se iniciaram como sábio dinamarques Peter Wilhem Lund. 

.. Os Sambaquis (sennambis. conchas, treiros. casqueiros) sáo depósitos de conchas que 
correspondem aos "restos de cozinha. As igaba~as, de Marajó sao as p~as mais bem fabrica
das da arte oleira dos povos pré-colombianos. Delas foram retiradas ossadas humanas. provo
cando isto uma das maneiras como os índíos sepultavam os seus mortos. 

Fizemos a pesquisa que se segue para homenagear os innaos Villas-Boas que contri
buíram com seus esfor\OS, dedica~áo em prol do Servi~o de Pro~áo aos Índios. Serviu de 
orienta\áO para nosso modesto trabalho a obra XINGU - 4! edi~áo - 1976. com o título 
"XINGU: Os índios e seus Mitos" desses sertanist.as destemidos e patriotas: Orlando e Cláu
dio. 

Comecemos pela lnlrodu~iio: focaliza o Parque Nacional do Xingu que constituí re
serva federal. Foi criado pelo Govemo Brasileíro cm 1901 e aumentada em sua dimensáo em 
1968. 

Sua área atual é, de aproximadamente 30.000 km2
• Está situada ao Norte do Estado de 

Mato-Grosso, numa zona de transi~áo florística entre o Planalto Central e a Amazónia. 
A regiáo, toda ela plana, onde predominam as matas altas entremeadas de cerrado. é 

corlada pelos formadores do Xingu e pelos seus primeiros afluentes da direita e esquerda. 
Os cursos formadores sáo os ríos, Kuluene, Romuro e Batovi. Os afluentes - ríos Suíá, 

Missuí, Maritsauá-~1issú. Uaiaá-Missú. Auciá-Missd e Jarima. Os referidos ríos que atraves
sam a mctade sul da planicie, deven1 as suas ongens As lm1meras fontes que brotam dos es
pigóes e chapadóes da Centro-Oeste do grande planallo. 

Ainda sobre o aspectos hidrográfico, o Alto-Xingu na parte Sul em que está sendo lo
calizada, apresenta uma séric de belos lagos, piscosos e quase todos eles dotados de água lím
pida e poláveis. 

Sobo aspecto faunfstico, o Alto-Xingu é bem rico, encerrando quase todas uespécíes 
auimais de ocorrencia amazónica. o que faz de suas matas e lagoas pouco devassadas, um ver
dadciro paraíso da fauna. 
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Povoam densamente a regiáo as on~as, antas. porco do mato, vcados, capivaras, lon
tras, ariranhas, guaxinins~ i~as! macacos, p~ca~. cutias, quatis, prcgui~as, ouri~os-caxeir?s, 
tamanduás para citar os prmctpa!s entre os amma1s de pe~o; e. entre, os de pena. o~ mutuns_. Ja
cubins, jacus, araras, jacamins. Jacás, patos, marrecos. Jaburus. gar~as. manguans, coeletros, 
socós, biguás. corocorós, gavióes e uma quantidade inca~culável de ~quenas aves. 

Nos ríos, lagos e lagoas, é grande tamb~m a ".ar1edade de pe1xes_. desta_cando-se, pe~a 
quantidadc e qualidade, os tucumarés, pacus, Jaragums, curumalás, trairós, p1ranhas, corvi
nas, surubis, barbados, piratingas, poraqués (peixe elétrico) e omitas outras de menor tama-
nho. 

Entre os répteis, os mais comuns na regiáo sáo o jacarctinga. o lag~rto, o cágado-cabe-
~a-torta, o jaboti, as serpentes sucuri, jibóia, cascavel. surucucu, calca~a. Jararaca e um grande 
número de serpentes nao venenosas. 

O Alto Xingu das frutas de um clima relativamente ameno e saudável e. como nas de
mais regióes do Centro-Oeste brasileiro. Nos meses de Fevereiro/Mar~o é a época das grandes 
enchentes. Os ríos transbordam invadindo as matas marginais. Cardumes munerosos de de
terminadas espécies de peixes deixam o Jeito dos ríos e ganham as malas inundadas para comer 
os frutos que caem. . . . 

Os {ndios, por sua vez. nas suas esgu1as canoas de casca. msmuam-se por ~ntre as ái:vo-
res conseguindo realizar a ponla de flechas e chu~os de madeira. rendosas pescanas dos petxes 
que mais apreciam. 

Sao as pequenas aves as que mais se agitam l chegada do "Veráo". Logo que as chuvas 
cessam de urna vez. o que sempre acontece no fim de Abril. verifica-se uma verdadeira festa 
no reino dos pássaros. Bandos enormes de ar~aris, mar~can~s. papagaios, tiri~as, curi~as e 
tuins de várias qualidades, cortam os céus cm todas as dtr~oes. num verdadetro delf no de 
rufdos e movimentos. . 

No mas de Maio reina pleno "Veráo". Os días sao curtos. transparentes e sempre agi-
tados por rajadas frescas sopradas do Sul. As ~oites sao longas e quase. frias. . _ 

Ve-se que as tribos amigas do Alto-Xmgu formam ui;i1a legít~ma soc1edade de na~?es 
no dizer dos etnólogos (os Villas-Boas). relativamente mats perferta do que a sua anuga 
congene¡e civilizada. . . 

E que. ao contrário, daquela, na sociedade xinguana nao há preponderit~cta do~ ma_1s 
fortes, superaliados controladores, nem submissáo do~ mais fracos. Há um perfe1to equt.líbno 
e respeito entre os seus coparticipantes, sem o potencial humano e a capacrdadc produtrva de 
cada guia que seja levada em conta. Vivero todos sob um regime de mútua e benéfica de-
pendencia". . A • • _ • 

No tocante aos mitos (ameríndeos e crendaces amazomcas e de outras reg1oes). cnvram 
o ledor ~ obras valiosas de Osvaldo Orico (Mitos Ameríndios e Crendices Amazónicas) e 
Xingu - os fndios e seus Mitos dos etnólogos Orlando e Cláudio Villas Boas, irmáos cujas vi-
das dedicadas~ causa dos indf genas sáo digna de nota. . 

Vejamos as conclusóes a que chegou o eminente sociólogo e historiador Osvaldo Onc:o 
(Mitos amedndeos e Crendices Amazonicas - pági~a .108/9: 1 !!)Da mesma fonua_ por que dea
xam assinalado seu cruzamento na etnografía e no 1d1oma de nosso povo, o tupa marcou seu 
raio de influencia na tradi!;liO brasileira com os mitos que nos lcgou do estrilo contato com os 
bandeirantes e colonizadores do país; . . . 
2!?')Assim como t!m surgido indmeras obra~ explicativas do contmgente racial e das conl,!"a
bui~óes léxicas e mórficas com que o tupa se representa no processo de nossa forma~ao, 
também se justifica a análise da for~a imaginativa ou que influiu na massa de nossas popu-
la~óes; _ . . . 
3!?') Os elementos primaciais que atuaram em nossa evolu~ao hrstó~ca, o tupa é o que nos ofe
rece o quinháo mais suscetível de fixar-se e de fixar as características de nossa terra e nossa 
gente. · . . . 
4!?') Porque é fora de ddvida que dos geradores ou msp1radores do n~sso fabu!áno (o louso-c~
panhol, o ameríndeo e, o africano, a contribuic;áo indíge.na é_ a maas e?tprcssr~a. para nós, po1s 
em seu espfrito há um fondo próprio que obedece hs expltca~os d~ mítica trad1c1onal; ao passo 
que muitas lendas e fábulas para cá trazidas pelos íberos dcnl!nciam ~ contato con~ os mu~ul
manos. comos árias do lndostáo e o convfvio comos mongó1s da Ásta e da Occama, antes de 
ultimada conquista e po·voamento do Brasil; 

5~) Em verdade, os cantos de origem européia aqui dessiminados, como Reí e Ca~~dor, 
Gata Dorralhcira. Bicho Mangaléu, Lebre Encantada, Moura Torta, e ~ertas l~ndas, ~ábtlo~ e 
costumes como Natal, Sao Joáo etc, nao passam de varia~óes do fohuláno medieval, JUStapos
tas h nossa vcrdadeira índole; 
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6'!) Resulta dcssas circunstáncias que nosso novenário. para adquirir a originalidade e colorido 
de que neccssita, tem Je colher na fonte indígena o material indispensável ao seu patrimonio e 
fazer imagina<;áo primitiva e espontanea o filáo de sua riqueza: 
7'!) Nos mi'ios aborígenes representam a transfigurafiáo Jos seres e casos naturais das for<;as 
geraJoras e dirigentes, conforme a demopsicologia do selvagem, é que se encontra o v~io mais 
puro de nossa tradi<;áo. a cera plástica para os cantos, lendas e fábulas com que se recna a for
'iª transformadora Ja imagina<;áo popular; 
8~) Esses mitos assim fabulados e sentidos tendem a representar cm nosso cancioneiro o papel 
dos textos arcaicos, lt maneira do "Popol Vuh .. do México pré-colombiano ou Je outras le
gendas; porque, na verdaJe, é neles que está o primitivo espfrito da terra vivendo sua inquie-
tac;áo e seu espanto". . . . . . . 

Vamos f ocalizar alguns aspectos dos índ1os Castanheuos no Méd10 1 ocantms CU Ja obra 
"f ndios e Cru;tanhciros" de autorías dos etnólogos Roberto da Malta e Roque de Barros Laraia 
- 22 edic;áo - 1979 que de muito servirá para enriquecer nosso modesto estudo sobre o indíge
na que, d. v., pe<;o permissáo aos autores para registrar. 

No Prefácio a primeira edi<;áo, o Sr. roberto Cardoso de Oliveira diissera l página 47: 
"fndios e Castanheiros" constituí um documento de incontestável valor náo apenas para o co
nhecimento preciso dcsses índios Tupi e Je do Médio Sao Francisco mas também para a com
prcensiio de uma das faces menos estudadas da sociedade brasileira, a sua face vista pelo indio. 
particularmente pelo silvícola da Amazonia: a dinamica da fronteira ex.trativista cm sua mani
festa<;iio regional no vale do Tocantins, couberam aos seus autores descrever e explicar ..• 

Na Introdufiáo ~ página 50, le-se: "Nosso trabalho visa, entáo, descrever as modalida
des da situa'iiio de contato dos grupos, de lingua Tupi (Suruf e Akuawa - Asuriní e Je (Ga
viócs) do Tocantins). 

Já no cap. I. página 61 e seguintes: ''A ocupa~áo do médio Tocantins pela sociedade 
nacional é relativamente recente, embora de tentativas de coloniza~áo e explora~áo remonta 
ao segundo quartcl do século XVII. Para o conhecimento da hi~tória do contato ~rá necessá
rio compreender a dinamica dos pioneiros da sociedade brasileua, o que será feuo através da 
descri<;áo das principais penetraisóes na regiáo. . 

Siio os missionários os primeiros a penetrarem no vale, navegando até a foz do no To
cantins (Padre José de Moraes, 1759). Em 1668, iniciou-se a busca de riquezas coma desco
berta de cravo, castanha e canela no Tocantins, por Gon~alo Pires (Capistran de Abreu, 1954, 
~~2~. . 

Antes a regiáo tinha sido percorrida no sentido do Sul para o Norte pelo bande1rante 
Antonio Raposo Tavarcs. Coma descoberta do ouro no Sul do Maranháo (ídem) surge, duran
te um ccrto tempo, uma franja pioneira que se estabelece na margem direita do Tocanlins. 
provocando altera<;óes no território tribal de grupos Je. 

.. Além Ja Catequese, das bandeiras, da busca do ouro e da c~a aos índios e da ex
pansáo pastoril, devem citar as expedi'Sóes geográficas que a partir do século XVU_I, procura
ram estabelecer as ligac;óes fluviais entre o Norte e o Sul do país. sendo ora determmados pelo 
Govemo de Goiás, ora pelo Pará. 

Dentro deste pa·ograma para facilitar a navegafiáo, foram fundados vários povoado~ e 
fortes. entre eles o Je Alcaba~a. núcleo central da área. Os esfor~os para o povoameoto do 1 o
cantins foram infrutíferos até o século XX. apesar de todas as facilidades proporcionadas pelo 
Govemo (Daena - 1847). 

"Fora.m os garimpos de cristal de rocha do baixo Araguaia. que determinaram urna 
maior penelra~áo na área tribal dos Suruí, o que possibilitou um maior contato e a conseqüen
te pacifica~ao. 

Vejamos o que se le mais adiante (página 92 e seguintes: 111 .. O coletor castanha carac
teriza pela sua extrema pobreza e impossiblidade de me1borar de vida. Em Dezembro ele alu
ga os seus servi~os a um arrendatário de castanhal (patráo), que o coloca num ponto da mata, 
onde Jeverá coletar os frutos. 

Como nos seringais, existe af uma predominancia do regime dos "barracóes", onde o 
trabalhador dcve abastecedr a sua parca despensa (aviamento) e cu jo débito será descontado de 
sua produ'Sáo. Durante tres meses, dcbaix.o de chuvas incessantes, picado de mosquitos, ataca
do de malária, ele enche os paneiros de ourico de castanha, misturando a fadiga, a subnutri'Sáo 
como temor aos indios. 

Mas, por maior que seja a sua coleta. difícilmente poderá superar o alto prC'So do ~v!a
mento que consiste, apenas, cm farinha de mandioca, carne seca, sal, café, a'iÚcar, mulll'iªº• 
pilha de lanterna, fumo e fósforo. Tudo mais é considerado supérfluo. 

O encarregado do barracáo conseguirá, porém destas modestas compras extrair uma 
conta táo alta que tome irrisória o seu saldo. 
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"Este saldo é o resultado da coleta de um mímero determinado de hectolitros de casta
nha, pagos a 400 ou 600 crui.ados. O proprietário do castanhal considera a medida de uu& hec
tolitro, o conteúdo de 6 Jatas de querosene ( 108 litros). A castanhal é por este vendida em 
Belém, por cerca de 2500 cruzados o hectolitro (prCfiO de 1962) . 

. "~est~ forma a c~leta é explorada multiplamente:. nos prC'iOS do aviamento, no paga
mento 1rnsóno cm rela~ao ao valor do produto e na medida fraudulenta do hectolitro· mas a 
gcneraliza'SáO deste sistema especulativo por toda a área. impede o assa1ariado a ton;ada de 
consciencia de sua espoliafiao. 

Com rela.;áo aos Akuáwa-Asurini, a pesar das modifica~óes sof ridas, a sua integra'iáo a 
sociedade social está sendo dificultada pelos componentes desta. lsto, em parte. porque foram 
frustados os plall?s destcs de os transformar em nláo-de-obra barata. E, por outro lado, por
que recusar aos salvfcolas o direito de posse das terras. Estas sáo cobi<;adas pelos castanheiros 
e, por esta razáo, aqueles que defendem sao também utilizados. 

.. A prcsen'ia do Servi~o de Prote'SáO aos f ndios é urna constante na história do con tato 
dos Akuáwa-Asurini. enquanto a sua ausencia é completa, junto aos fndios Suruf. Queremos 
crer que isto acont~a em decorrencia da falta de verbas e de material humano. 

~ pac~fi~áo dos Akuáwa-Auriní foi enfim o resultado do trabalho paciente de mui
tos func1onános durante longos anos. Muitas das terras indígenas náo teriam sido preservadas 
nao fosse a interven~áo do S.P.I. e sabemos que isso tcm custado uma série de dissabores tri
bais: Além disto o S.P.l. conseguiu coma Funda<;áo Brasil Central. mna grande gleba de ter
ras Junto~ E. F. Tocantins, para facilitar o trabalho de atra~áo dos Parakanans o que continua 
a inda sen do f cito. ' 

. _ Est~s. descjos de ~x.tinguir os silvf~olas. que~ biologicamcnte pelas chamadas expe
d1'ioes pu~tr~as. quer socmlmente por um tipo precáno de protefiáo, siio determinados por um 
mesmo objetivo: a posse da terra ocupada pelos grupos tribais. E quando isto toma a ser reali
dades, quando a frente de expansáo apodera-se dos tennos tribais a ex.tin'Sáo dos índios, está 
consumada. A vasta floresta e o seu meio tradicional, de produ~áo. separado dela e incapazes 
pelas razóes expostas, de se integrarem no sistema económico dominante, os fndios nao tem 
outro recurso senáo o de tomarem-se dependentes de um órgáo protecionista ou de se rcduzi
rem a imp~i'Sáo miserável e apática. Freqüentemente. o que é mais grave, estcs dois casos 
acontecem juntos. 
IV - Esta é a situa~áo dos índios Tupi do Vale do Tocantins. Será o epílogo de um longo pro
cesso Je ÍIC'ifáO interética. iniciando no século XVII. quando o primeiro jesufta procurou inu
tilmcnte tomar cristáo os habitantes da floresta'? 

Estudemos, agora, os fndios Gavióes (que corresponde a segunda parte, do capítulo V): 
"Os fndios gavioos sáo definitivamente incorporados a história nacional, quando, ao fim de 
um processo de desenvolvimento complexo várias frentes de expansiio da nossa sociedade 
chegam ao rio Tocantins e come~am a ocupar as suas margens. 

••A grande regiiio ocupada pelos Timbiras principiou a ser conhecida somente quando 
a cria~áo extensiva do gado bovino amea~a a penetrar através dos sertóes do NE, dados as ne
cessidades dos que tinham os núcleos ~ucareiros do litoral (Celso Furtado: Forma<;áo 
Econonúca do Brasil - 1959- Cap. X). 

O povoamento do Oeste-Nordestino. tanto pelo Maranhao. quanto pelos sertóes da 
Babia, Río Grande do Norte, Piauí e Ceará, é que vai incorporar ou destruir grupos tribais 
destas regióes e foi gr~as a este desbravamento que se estabc1ecem no rio Tocantins o encon
tro de prisioneiros que vinham cruzando território Timbira pelas quatro vias de pcnetr~áo, 
que sao apontad8s por CURT NJMUENDAJU (fllE EASTERN TJMBIRA - 1946): 
a) de Sáo Luiz do Maranhao através do Mearim e TAPECURU; 
b) do Pará pelo Tocantins; 
c) de Goiás descendo o Tocantins; 
d) da Bahía através das cstepes do NE e através do Piau(. 

Nem o Prefeito, nem os donos dos castanheiros de ltupiranga e Marabá, sáo capazes de 
fa lar em um plano de pací ficiu.;áo previamente tra~ado para os Gavióes. é que eles nao sabcm 
que ce~tos fendmenos estruturais e históricos haviam organizado suas consciencias, fomecen
do as lmhas de a~áo para todas as situ.·u;óes de contato entre fndios e brasileiros. 

Assim, quando a primeira ex.pcdi~áo regressou com sucesso da empreitada do primeiro 
contato, a comunidade colocou-se na expectativa de novos contatos e todos os trabalhadores 
de castanha sentiam-se mais seguros. 

••A m?radia na cidade estruturou a dependencia dos gavióes com a vinda de mais ou 
menos 85 índaos para a cidade, configurou-se uma crise alimentar que levou o pinico ta popu
la<;lio local. Em seguida. os gavióes comc~aram a morrer vitimados pela gripe, pneumonia, 
sarampo o que induziu a comunidade a cogitar urna assistencia médica e a pedir o auxílio do 
S.P .l. 
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~ ."Diante Jos p~ucos r~cu.rsos oferecidos pelas institui<;óes govemamentais e do estado 
<le pamco da popula<;ao brastlc1ra e de parte dos gavióes, estes ficaram inteiramente na <le
pendencia. 

F~i e.:;ta a fase em que os. gavióes desapareceram como grupo, pa:;sando <laf' por diantc, 
a se consu&tur num bando Je ínJ1os totalmente dependentes da sociedade nacional. 
ENVOI. Vll\IENTO PEl.A SOCIEDADE NACIONAL (CONCLUSÁO): 

Embora ~ .convivencia entre brancos e f'ndios na cidade, pouco ou nada tenha contri
buf'do para moJ1f1car a constela<;áo de esteriótip0s cm que os brasileiros estavam envolvidos 
há longo tc~npo, pelo menos este con~to sistemático .mostr<?u que os í~dios gavióes tinham al
go ~e hu~1!ano. Certo que a popula<;ao de ~1arabá amda nao se cons1derava como "gente .. o 
índ10 gav1ao. 

Entretant?• a visáo dos claros fúnebres e do desespero do grupo face l morte de algu
mas P,e~oas modaficou por certo as conce~óes originais sobre os f'ndios. 
V - E 1gualmen~e ~ d~spopula<;áo que expli~a por que o gaviáo de boje, sendo índio em seus 
gc~tos e modos ms1g111f1ca11tes, quer ser brastleuo e renegar, nos seus devaneios, a sua própria 
ongem . 

. Para o jovem gaviáo que .assist.i~ a mortc ~e toda a sua parentela e viu desaparecer com 
ela os mstrumentos, grupos e cenmoma1s que rev1goravam o seu sistema social, aparentemen
te s6 res1ou uma saída: tentar ser branco e esquecer a sua própria condi<;áo. 

Prosscg~indo ~ossa longa Pesquisa sobre a vida e a obra do indígena brasileiro, vamos 
t~azer para aq~u ~ ma1s r~cente contriibui<;áo sobre esse táo importante assunto que, d. v. soli
citamos pernussao para catar alguns aspectos táo bem estudado pela etnóloga Manuela Carnei
ro da Cunha cm sua obra "OS DIREITOS DO ÍNDIO .. - 1987 - Editora brasiliense - SP· 

. "No ~níci_? desse sub.stancioso estudo, com vista evidentemente, a Assembl6ia C~nsi-
tumte, de hoJe, Je-se: Est~ hvro q~er.ser, antes de qualquer outra coisa, um instrumento para 
os membr?s da_ Asscmbléaa C<:>nsutu.mte de 1987, quando se ocuparem da questáo indígena. 
!ra,ta da sllua<;ao legal do índ10, .ho)e. !etrata ~ tradi<;áo jurídica brasileira quanto As terras 
1~d1Penas, oí erece elementos de d1re1to mtemac1onal sobre popula<;óes aborígenes e parte do 
d1re~to comparado. 

. . A Legis~a~áo Colonial Portuguesa e a BrasiJeira sempre reconheceram o direito ori -
gmán.o dos í~J!OS as ~u~ tenas: Esse direito é indepenJentemente da tutela - mais lardia -
que v1sou ass1sllr aos 111J1os, e é mdependente também do estado mais ou menos tradicional" 
(AS CULTURAS INDIGENAS). 
_ "Adv~m de uma contin~idade hist~ri~: os cerca de 200.000 f'ndios que ainda restam 

sao ?S ~brev1ventes e os herde1ros dos pnmeuos ocupantes do Brasil. Todas as Contitui~óes 
braslle1ras, desde a de 1934, garantem aos índios a posse das terras que ocupam (1934 - art. 
129; 1~~7,art 154; 19~6 - ~rt. 216; 1967 - arts.14e 186; 1969-arts. 4e 198). 

Apes~ da legasla<;ao favorável, os índios foram ao longo dos séculos, escravizados, 
mortos e expoliados de suas terras. Marce) de Souza, que representava os índios. foi assassina
do cm su~ casa, no Mato Grosso do Sul, e até boje náo foi indiciado o mandante, cuja causa 
fora te~ du.o os maus tratos que sofrera os indígenas, na presen~a do Papa Joáo Paulo 11 quan-
do a4u1 esuvera em 1980. • 

Diga-se de Pa;>~agem que "as comunidades indígenas e o Congresso Nacional também 
deve1~1 ser partes leguuna.s para a defesa dos direitos dos índios. Houve em 1983 mais de 50 
confhtos de terras envolvendo áreas indígenas. Só nos útimos dois anos soube-se do massacre 
de dois grupos indígenas em Rondonia. 

·•A~ tci:ras ind!genas sá? tratadas, na realidade, como terras de ninguém; sáo tratadas 
C?mo a pnmeara o~ao ~ara m~nera<;áo hidrelétricas, reforma agrária, projetos de desenvol
v1men1?. cm .seral. Os f'ndao.s esl~o sendo destrufdos pela ganancia nacional e internacional. 

O Estatuto do f nJ10 ~e1xou claro que ~ilvícola e índio sáo sinónimos, mas já se quis 
tomar ~S:C pretex~o p,:ira re<luzir apenas aos hábttos das selvas e garantías constitucionais. 

As t~rra md1genas como entendem, Vítor Nunes Leal e Themístocles Cavalcanti tem 
de ser ~nte~~1Jas como o liabi1a1 dos grupos indígenas, ou seja, sáo aquelas necessárias Í re
proJu~ao f1s1ca e cu~tural do g~po segundo seu uso e costume, o que. envolve as áreas ne
ccssán~ a prcserv~~ao .de_sc:_u me10 am~iente e seu património histórico. 

. A nova Consta!ua~ao ~o ~rasd deveria, portanto, incluir de forma explícita o reco-
nhcc~.mento das .C<?•~1umda~s md1genas e de suas culturas próprias, náo mais como .. selva
gens . a screm c1v1~1~Jos, mas como grupos portadores de urna cultura própria que deve ser 
respe1tada, e com d1rc1to a livre oraniza<;áo. 

. .."Os ínJios devem continuar na posse das terras que ocupam, entendidas como seu ba-
b1ta.t. E~sas tcrras devcm pcnuan~er como bem da Uniio, inalienávcis, indisponíveis e inus
cap1áve1s, para o usufruto exclusivo dos povos indígenas, estendidos a todas as riquezas natu
ra1s, do solo e do subsolo. 
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"Devcria ser previsto um apoio administrativo-financciro, educacional e sanitário hs 
conmnid~des ~ndígenas J e acor.d? co'!l se~s projetos pr6prios ~~argo do Executivo e urna a~
sistencia Jurídica a cargo do M1msténo Publico, que lhes pernutasse e também hs suas orgaru
za<;ócs e a Uniáo entrar cm jurzo dos índios. 

As páginas 19 e seguintes a autora faz um minucioso estudo dos rodios no Oireito Bra
sileiro local: 
a) a popula~áo indígena no Brasil; vivem boje no Brasil cerca de 185000 rodios (CIMI -
1982), membros de 180 grupos étnicos, com línguas ou dialetos distintos e em condi<;ócs di
versas, que váo desde a total ausencia de contato direto coma popula~áo neobrasileira até um 
convívio que data de séculos. 

Sáo os remanesccnles de urna popul~áo aborf'gene que se contava cm milltóes na épo
ca da descoberta, cm 1500, e que foi dizimada pelas epidemias, pela guerra, pela escravidáo e, 
de forma gcral, pelo avan~o da frontcira cconomica. Nota: foi aprcscntado no XII Congresso 
da Academia Internacional de Direito Comparado, realizado em Sydney e Mclboume, na 
Austrália. de 18 a 27 de agosto de 1986, consituindo o Relatório para o Brasil no simpósio 
("O Aborf'gene no Direito Comparado .. ); 
b) Aspectos Preliminares: O Brasil está As vespéras de urna nova Assembl6ia Consituinte. Até 
hoje, membro rempresentante dos índios participou da elabora~áo das scte constitui<;óes que o 
país já conheceu. Pela Consitui~áo atual (art. 82, XVII. - a) compete l uniáo legislar sobre a 
questáo. Essa competencia exclusiva é salutar. pois diminui a interferencia de intercsses anti
indígena locais que se maniícstem reunir for~as ao nf vel dos estados federados. 

Em 1910, coma cria~áo do Servi~o de Prot~áo aos fndios, inspirado poruma doutri
na positivista, o Brasil se colocou na vanguarda do direito indigenista. A Lesgisla<;áo Drasilei 
ra relativa aos aborígenes está hoje contida na Consitui<;ijo (art. 42, IV, art. 8!?, XVII e art. 
198); no Código Civil (art. 6!!); no chamado Estatuto do Indio (Leí n 6001, de 19.12.1973); 
em várias leis ordinárias.votadas no Parlamento, em decretos do Poder Executivo e nas diver
sas Conven<;óes Intemacionais das quais o Brasil é signatário: a Conven~áo n!? 107, da Organi
za~áo Internacional do Trabalho, promulgada no Brasil pelo decrelo n!? 58823 (de 
14.07.1966), a Conve~áo para Preven<;áo e San<;áo do Delito Je Genocfdeo e a Conven<;5o 
Internacional sobre a Elimina~áo de Todas as Formas de Discrimina~áo Social, cxcctuando o 
art. 14. 
c) Quemé o fndio? - Figuram no Estatuto do fndio (Leí n'l 6001, de 19.12.1973) nos artigos 
32 e 4'1 o seguintc: 
ARTIGO J!: para os cfeitos de leí, ficam estabelecidos as defini~óes a seguir discriminadas: 
I - f'ndio ou silvícola é o indivf'duo de origem e ascendencia pré-colombiana que se identifica 
e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais distinguem 
da sociedade nacional; 
11 - comunidade indígena ou grupo tribal: é um conjunto de famrtias ou comunidades fndias 
quer vivendo cm estado de completo isolamento em rela<;áo aos outros setores da comunháo 
nacional, quer cm contactos intem1itcntes ou pennanentes, sem co ntudo estarem neles inte
grados. 
ARTIGO 4! - Os índios sao considerados: 
1. (solados - quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos vagos in
formes através de contatos cventuais com elementos da comunh5o nacional 
2. Em vía de integ~áo - quando em conlato intermitente e permanente com grupos esl.ranhos 
conservam menor ou maior parte das condi~0es de sua vida nativa, mas aceitam algumas prá
ticas e modos de existencia comum aos demais setores da comunháo nacional, da qua) os ne
cessitando cada vez rnais para o próprio sustento; 
3. Integrados - quando incorporados ~ comunhao nacional e reconhecidos no pleno excrcício 
dos direitos civis, ainda que conservero usos, costumes e tradi~óes características de sua cultu-
ra. 
d) Status legal dos indios: Pelo,Código Civil que data de 1916 (Leí n'l 3071, de 12 de 1916 -
art. 6'1 - IV). os f'ndios sáo considerados relativamente incapazes para exercer certos atos da 
vida civil. Na mesma categoría estáo incluídos os maiorcs de 16 anos e menores de 21 anos e 
os pródigos. A incapacidade civil dos f'ndios é relativa portanto, e náo absoluta. Absolutamen
te incapazes sáo os menores de 16 anos, os loucos e os surdos-mudos que nao possam exprimir 
suas vontades. 

Sendo relativamente capazes, os índios do Brasil sao tutelados! Seu tutor legal é a 
Unilio e quem exerce a hllela é um órgáo federal, a FUNAI (FUNOA~AO NACIONAL DO 
fNDIO). criado em 1967 (Lei n 5371, de 05.12.1967) em substitui~áo do Servi~o lle Prote~áo 
aos f odios; o S.P .l. criado cm 191 O e dissolvido cm 1967, básicamente por acus<i~óes de cor
rupa<;áo. Está previsto no Estatudo do Índio (arts. 9!! e 11'1) a emancipa~io dcssa tutela, scmpre 
por iniciativa dos interessados. f ndios individualmente e comunidades indígenas colctivamen-
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te (estes por iniciativa da maioria do grupo) podem requerer sua emancipa~áo. Para aanto sao 
necessários_ .. conl_iecimentos da língua port~guesa, habilita~áo para exercício de atividade úlil 
na comun}1ao nacional, razoável compreensao dos usos e costumes da comunháo nacional (Es
tatuto do ftldio - artigo 9!?). 

A tutela significa que atos da vida civil (tais como venda de pro<lutos agrícola, contrato 
de loca~áo de máo-Je-obra, venda de recursos madeireiros etc). 

Sao anulávcis no caso de serem lesivos aos fodios (Código Civil - art. 146 e Estatuto 
do fudio - art. 8~ - § único). 

Requcr-se yara isto a assistencia legal do tutor nesses atos. A tutela sempre correspon
de a um zdo particular cm favor dos tutelados. Entre o interesse público geral, que é o inte
resse das classcs dominantes e o direito dos índios, a Uniáo faz prevalecer o primeiro cm de
trimento de scu tutelado (Souza Filho - 1982 - pág. 95/97). 

A F~NAI náo é obrigada a prestar contas de seus atos. (Dallari - 1979, pág. 78 e 1984 
- pág. 6). Em 1980 o governo ncgou passaportc ao lider xavante Mário Juruna convidado a 
participar do Tribunal Russel, na Holanda). Mário Juruna obteve ganho de cau~ no Tribunal 
Federal de Recursos. A tutela, corretamente entendida, nao impede o exercfcio de direitos de 
cidadáos. Os . índios sáo brasileiros natos: tem direitos políticos, podendo votar e ser votado. 
(Re~olu~áo n!! 7019/66 ~o.Tribunal Superior Eleitoral); tem direito ~ propricdade (Estatuto do 
f1~d1~ -:- a_rt. _32; a admuustr~r seus pr~prios ne,gócios e pa¡ticipar da administra~ao do pa
tnn~omo mdagena. Que é gendo pela FUNAI (Estatuto do Indio- art. 42); ta]ll direito seor
gamzar em associa~óes e de consituir diretamente advogados (Estatuto do Indio - art. 37, 
J 983 - págs. 516. 
e) Direilos territoriuis e uso de recursos naturais. Os direitos territoriais dos índios estáo 
garantidos na Consitui~áo vigente, que data de 1969, seguindo uma tradi<;áo constitucional 
que remonta a 1934 (const. 1934 - art. 129); Const. 1937, art. 154; Const. 1946- art. 216; 
Const. 1967 - art. 186). Estes direitos sáo reiterados no Estatuto do fndio e no Estatuto da ter
ra - a~t. 2~. § 4!!). Na sua formula~á~ atual, a Consitui~áo atribuí a Uniáo a propriedade das 
terras indígenas (art. 42, IV) e os índ1os sua posse permanente e o usufruto exclusivo das ri
quezas ... 

As tcrras indí~enas podem ser de tres tipos, definidos no Estatuto do fodio (arts. 17, 30 
e 32): a) ~á tercas habitadas ou ocupadas pelos fndios (que sáo aqucles definidos na Costitui~áo 
e _das qu~as ~les tém a posse ~rma_nente; b) há terras que sáo de propriedade plena das comu
nidades md1genas ou Jos fnJ1os (sao exemplos disso as doadas h comunidades como é o caso 
dos gavi~s d? Pará); c) há, en~m. as terras reservadas, que sáo áreas cm que se criam parques 
e reserv~ _mdagenas para as quaas podem ser transferidas. 

~ ·~·nportant~ r~ssaltar que. a a_pro_pria<;áo coletiva das terras pelos fndios assim como 
cara~tensllcas do d1re1to costumeuo mdtgena em rela<;áo a terra, cstáo explícitamente reco
nhecadas no Estatuto índio (arts. 28 § 3, e 33, §único (Oliveira Filho- 1983- página 5). 
. A demora na dcmarca<;áo das terras deixa patente a for~a dos interesses anti-índio. Por 
tsso, como sugcre Marco Antonio Barbosa, Carlos P. Marés e Delmo Dallari a proxima 
Constituis~o devcria es~abeleccr na disposi~áo transitória a obriga~áo de se dem;rcarem suas 
terras, pcdmdo en~ seguida uma homolog~áo ju_dicial (Comi~sao Pr~-f odio - 1986). 

As tcrras mdíg~na_:¡ gozam de .':!ma séne de garanllas lega1s: nao sáo passíveis, por 
e~emplo, de Jesa~r?pna<;ao de usucapaao, nem de penhor (Estatuto do Indio - arts. 38 e 61 ). 
1 ambém es~ pro1b1Jo se~ arrendamento (Estatuto do fndio - art. 18). No entanto, o próprio 
Estatuto abnu uma _excec;ao no art. 62 § 32, possibilitando a continua .. por prazo razoável" de 
arr~n~amento em vigor desde 1973, data da sua aprova~áo, para evitar "graves conseqüencias 
soc1a1s". 

O art. 20 do Estatuto Jo índio preve interven~áo em área indígena e eventual rem~áo 
dos grupos em vários casos incluídos os seguintes: 
e - por amposi~áo de seguran~a moral; 
d - para a a realiw~áo de obras públicas no interesse do desenvolvimento nacional· 
e - para reprimir a turba~áo ou esbulho em larga escala; ' 
f - para a explorasáo de riquezas do subsolo de relevante intercsse para a seguranc;a e o des
senvolvimento nacional. 

A pesar de o artigo 20 especificar que a uniáo e o s6 deverá intervir se nao houver so
luc;áo altcr~ativa na p~áti~a o que tem acorrido é que o Estado trata as áreas indígenas como 
terras de rungutm (ha Ja vasta, as numerosas constru~óes e barragens que inundan1 as áreas sem 
que pouco se tcnha demonstrado as inexistencia de alternativas como aconteceu comos Para
kaná, do Pará, que foram deslocados da inundac;áo de suas te..;.as pela barragem de Tucuruí e 
estáo previstas a construc;áo de 21 usinas hidrelétricas que deslocaráo uns 20 000 fodios. 
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Demarcadas ou nao boa parte das terras indígenas brasileiras encontravam-se invadi
das. Só no ano de 1983, registraram-se conflitos de lerras envolvendo 45 gmpos étnicos. Des
ses conflitos, 23 opuseram índios e fazendeiros, onze a possciros, nove a garimpciros e mine
radores e onze a projetos oficiais relativos a hidrelétrieas (seis) e as estradas (cinco)-Oliveira 
Filho- J 984. página 10. 

Reccntcmente, conílitos de índios com garimpeiros que invadem suas terras, a mando 
geralmente de poderosos locais, tem se multiplicado no Alto negro e a Roraima a situac;áo está 
particulamente grave. 

Em 1983, no entanto, o govemo tentou cstabeleccr a legitimidadc (Exposic;áo de Mo
tivos 055/83)" de particulares interessados "acionaram por iniciativa própria a Polícia Militar 
cm caso de conflitos. Logo a seguir a Polfcia Militar foi usada contra os Pataxós l lá-Há-lláe, 
da Bahia 

AS questóes judiciais relativas h propriedade de terras indígenas sáo da alc;ada da Justi
~a Federal. As comuidades indígenas náo tem representantes na administrac;áo (fUNAI - De
creto n2 89420 de 8.3. J 98 l). Recentemente, foi proposto pelo Deputado Federal Mário Juruna 
(fndio xavante) um projeto de lei prevendo a reestrutura~áo da FUNAI, que seria administrada 
por um conselho Diretor eleito pelas comunidades indígenas e fiscalizado por um Conselho 
Indígena, que foi aprovado na Camara dos Deputados e está atualmente no Senado. 

No Estatuto do fndio (arts. 58 e 57) estabelece,-sc também por crimes contra os índios 
e a cultura indígena. lncluem-se aí a venda de bebidas alcoolicas e a ridicularizac;áo ou pertu
ba~iio de cerimonias indígenas. Com os conflitos de terra, a violencia contra líderes incf genas 
tem aumentado. 
f) DIREITOS HUMANOS E IGUAi.DA DE PERANTE A LEI: 

Muitos rovos indígenas vem protestando de forma crescentemente eficiente contra as 
violcncias prattcadas contra eles. Ao nível nacional, a UNIC (Uniáo das Nac;óes Indígenas) 
tem se tomado o órgáo de denúncia mais atuante contra as violasócs de direitos humanos. 

Na CAmara dos Deputados está funcionando desde 1983 uma Comissáo Parlamentar de 
fndios criada atrav& de resolu\;áO de autoría do Deputado índio Mário Juruna. Esta Comissiio 
tem até agora se pronunciado em geral favoravelmente aos indígenas. 

NAo poderíamos deixar de abordar, em nosso estudo, tres pontos básicos inserido na 
grande obra .. OS DIREITOS DO fNDIO", da antropóloga Manuela Cameiro da Cunha (pá
gina 181) o seguinte a saber: 
l!!') sobre documentos indfgenas: a) A primeira confer~ncia internacional dos povos indíge
nas de 27 a 31110/1975, rCjllizada em Port Alberni Colúmbia Britanica, Canadá, promovida 
pela Irmandadc Nacional India, do Canadá. Reuniram-se 19 países para colocar e discutir 
problemas dos indf genas no mundo. E as conclusóes foram: 

l. que era necessária a forma~ao de um Consclho Mundial de Povos Indígenas; 
2. sobre as tcrras e recursos natura is (as áreas indf genas devem ser reconhccidas como pro
priedade dos grupos indígenas, a serem por eles controlados; a propriedade indígena deve ter 
todas as coisas, incluir os direitos i\ propriedade das minas e pQ\;OS de petróleo, o direito sobre 
águas, praias e mares, o direito a pesca, ca~ar e eoletar; 
3. Sobre a Justi~a Política, Cultural e Social. Todos os govemos dos países onde há grupos 
indígenas dcvem reconhecer os direitos econdmicos, culturais, políticos e sociais dos indíge
nas tanto como seres humanos indivisíveis, como quanto grupos, e iniciar sua colabora~áo na
cion~I e internacional para que tais princf pios sejam reconhecidos na prática po~ todos os po
vos mdígenas cm todas as partes do mundo. Amparados na Carta das Na\;ÓCS Umdas sobre au
todetem1ina~io dos povos indf genas e na Constitui\;áO de cada país cm que se fa la de uma 
igualdade que nao se realiza na prática, reinvidicamos o respeito e o rcconhecimento da coe
xist~ncia de popul~óes indígenas com suas expressócs culturais as sociedades nacionais. 
4. A conferencia indígena apoiou, através de resolu~áo, a lula pela zona no, Paraná. Também 
foi fe ita urna declar~áo protestando diante das Nasócs unidas contra a política de genocidio e 
etnocfdio, praticado contra os grupos indígenas que vivem no Território do Brasil. E. Sta. 
Vamhagcn: .. La Legislacion Indigenista Y Los Derechos Humanos de Las Populaciones In
dígenas cm América Latina-vol. U-páginas 583-584). 
2!!') DISCURSO DE MAR~AL DE SOUZA (índio guarani ao Papa Joáo Paulo 11- 1980): 

SantiJade Joáo Paulo 11, eu sou representante da grande tribo d'uarani, quando nos 
primeiros, com o descobrimento dessa grande Pátria, nós eramos uma grande n~áo e hojc eu 
náo poderia como representante dessa na~á<> que hojc vive i\ margem da chamada civiliza~áo, 
Santo Padre, náo poderiamos nos calar pela sua visita nesse país: Como representante, porque 
náo dizer de todas as na~óes indígenas que habitam este país que está ficando táo pequcno para 
nós e táo grande para aqueles que nos tomaram esta Pátria. Somos mna nac;áo subjugada pelos 
potentes, uma náo espoliada, uma na<;áo que está morrcnJo aos poucos scm encontrar o cami-
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nho, porque aquclcs que nos tomaram este nao nos tcm dado condi~óes para a nossa sobre
vivencia Santo Padre. 

Nossas terras sáo invadidas, nossas terras sáo tomadas, os nossos territ6rios sáo dimi
nuídos aáo temos mais condi~ócs de sobrevivencia. Pesamos a Vossa Santidade a nossa misé
ria a n¿ssa tristeza pela morte dos nossos líderes assassinados fríamente por aqueles que toma
ram o nosso chao, aquele que para nós representa a nossa própria vida e a nossa sobrevivcncia 
nesse grande Brasil, chamado um pafs cristáo. 

Represento aqui o Centro-Sul desse grande país, a ~áo KAINGANG que recente
mente perdcu o seu líder; foi assassinado PANKARÉ, no NORDESTE. Pcrdeu os eu líder 
porque quis lutar pela nossa na~áo. Queriam salvar a nossa na~áo, trazer a reden~ao para o 
nosso povo, mas nao encontrou reden~áo mas encontrou a morte. Ainda resta urna es~era!l~ª 
para nós com a sua visita Santo Padre, o SENHOR poderá levar fora dos nossos terratónos, 
pois nós náo temos condi~óes, pois somos subjugados pelos potentes. A nossa voz~ embarga
da por aqucles que se dizem dirigentes desse grande país. Santo Padre, n6s depositamos uma 
grande esperan~a na sua visita em nosso país. Leve o nosso cl~r. ~ nossa voz para ootros 
territórios que nao sáo nossos, mas que o povo, uma popul~ao maas humana lute por nós, 
porque o nosso povo, a nossa na~ao indígena está desaparecendo do Brasil. Este é o país que 
nos foi tomado. , 

Dizem que o Brasil foi descoberto, o Brasil nao foi descoberto nao Santo Padre, o Bra
sil foi invadido e tomado dos indígenas do Brasil. Esta é a verdadeira história. Nunca foi con
tada a verdadeira história de nosso povo, Santo Padre. Eu deixo aqui o meu apelo. Apelo de 
200.000 indígenas que habitam, lutam pela sua sobrevivencia neste país tio grande e táo pe
queno para nós, Santo Padre. Depositamos no SENllOR, como representante da lgreja Cató
lica, chefe da humanidade, que leve a nossa voz para que ainda a nossa espcran~a encontre rc
percursóes no mundo internacional. Esta é a nossa mensagem que deixo para o SENHOR 
(PORANTIM - agosto de 1980- Mar~al de Souza é da na~ao Guaraní- Mato Grosso do Sul). 

3!.~ MENSAGEM DO PAPA JOÁO PAULO 11 AOS fNDIOS DO BRASIL-1980: 
Em julho de 1980, o Papa Joáo Paulo 11 ouviu em Manaus queixas dos índios pela boca 

de Mar~al de Souza (representante dos fodios Guaraní etc - assassinado cm 1983) e respondeu 
dizendo: " ... Confio nos poderes públicos e outros responsáveis os votos que cu fa~o de todo o 
cora~áo em nome do SENHOR: ~o a voces. cujos antcpassados foram os primeiros habitan
tes dest.a terra, obtemlo sobre ele um particular jus ao longo das gera~óes, scja reconhecido o 
direito de habitá-las em paz e serenidade, sem tornar-se verdadeiro pesadelo de serem desalo
jados em bcncfício de outrem, mas seguros de um espa~o vital que seja a base, náo somcnte 
para a sua sobrevivcncía, mas para a preserva~ao de sua identidade como grupo humano, co
mo um povo. 

A esta questao complexa e espinhosa almejo que se de urna resposta ponderanda, opor
tuna, inteligente, para o beneficio de todos. Assim se respeitará e favorecerá a dignidadc e a 
liben.lade de cada um de voces: como pessoa humana e como um povo ..... (Mensagem aos ín
díos: 10.07 .1980. Pronunciamento do ·Papa no Brasil - CNBB - SP - Lo gola pp. 265/266). 
4~) ESTATUTO DO fNDIO (Lei n~ 6001, de 19 dedezembro de 1973): 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Fa~o saber que o Congresso Nacional decreta e cu san
ciono a seguinte leí: 

Tftulo 1 
Dos Principios e Defini~óes 

Artigo l~ - Esta Lei regula a situa~áo jurídica dos fndios ou silvícolas e das comuni
ca~óes indígenas, como propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e har
moniosamente l\ cqmunháo nacional. 

Parágrafo Unico - Aos fndios e As comunidades indígenas se cstcnde a proje~áo das lcis 
do País nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, 
costumes e tradi~óes indígenas, bem como as condi~óes peculiares reconhecidas nesta leí. 

Artigo 2!? - Cumpre a Uniao, aos Estados e aos Municipios, bem como aos órgáos das 
respectivas administra~óes indirctas, os limites de sua competencia, para a prot~áo das co
munidades indígenas e preserva~áo dos seus direitos: 

1 - Estendcr aos índios os bcnefícios de legisla~áo comum, sempre que possivel a sua 
aplica1Jáo; 

11 - Prestar assistencia aos fndios e As comunidades indígenas ainda náo integradas a 
comunidade nacional; 
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IJI - Respeitar ao proporcional aos índios anexos para o scu descnvolvimcnto, as pecu-
liaridades increntes h sua condi~áo; . 

IV - Asscgurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus mcios de vida e sub-
sisténcia; . . 

v - Garantir aos índios a permanencia voluntária no seu hab1tat, proporc1onando-lhes 
alicerces para scu desenvolvimento e progresso; . _ . _ 

VI - Respeitar, no progresso de integr~áo do !n~10 h comunhao nacional, a coesao das 
comunidades indígenas, os seus valores cultura1s, ~ada~oes, usos~ costume~; 

VII - Executar, scmpre que possível mediante colabora~ao dos fnd1os, os programas e 
pro jetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas; . . . 

VIII - Utilizar a coopera~áo, o espfrito de iniciativa e as qualidades pessoa1s do índ10, 
tendo vista a melhoria de suas condi~óes de vida e a sua integra~áo no processo de desenvol-
vimento; e . . -

IX - Garantir aos fndios e comunidades indígenas, nos tennos da ons1tua~~º· a pos~ 
permanente das terras que habitam, rcconhecendo-lhes ~ dircito ao usufruto exclusivo das n -
quezas naturais e de todas as utilidades naquclas. terras e~1s!entes.; . , . 

X - Garantir aos índios o pleno exerck10 dos dare1tos c1vas e pohtacos que em face da 
legisl~io IJles couberem. 
Parágrafo Unico. Vetado . . _ . . . . 

Art~o 3~ - P~ra efeitos de le~ fi<:arn estabele~idos as def1m~oe.s a segun d1sc~1mmadas. 
1 - Indio ou sdvícola: é todo mJ1v{Juo Je ongem e ascendencia pré-colomb1ana que se 

identifica e é identificado como pertencentc a um grupo étnico, cujas características culturais 
distinguem da sociedade nacional; . . . 

11 - Comunidadc indígena ou grupo tribal. É um conjunto de fa.míltas ou comumdadcs 
indígenas, quer vivendo cm estado ~ com~leto isolamento ou rcla~áo aos outros sctores Ja 
comunhio nacional, quer cm contato mtermttentcs ou permanentes, scm contudo cstarem ne-
les integrados. • 

Artigo4~-os INDIOS SAO CONSIDERADOS: 
1 - isolados: quando vivem em grupos desconhecidos ou de que_ se po~ue~1 poucos e 

vagos infonncs atravb de contatos evenlua1s com eleme!1tos da. comunhao nacional, 
11 - em vías de integra~áo: quando, cm contato a~tc:_rm1tentc ou.pcrma'!entecom g"!

pos estranhos, conservam menor ou maior parte das conda~oe~ de suas vidas natav~. mas. acca
tam algumas práticas e modos de existencia comuns .aos dema1s sctores da comunhao nacional, 
da qual váo necessitando cada vez mais para o própno sus!ento; . . 

111 - integrados: quando incorporados A comunhao nacional e r~?nhcc1dos ~o pleno 
exercício dos direitos civis, ainda que conservero usos, costumes e tradt~oes caractcnst1ca de 
sua cultura. 

'l' fTULO 11 
DOS DffiEITOS CIVIS E POLfTICOS 

CAPfTULOI 
DOS PRINCÍPIOS 

Artigo 5!? - Aplicam-se aos fndios ou silv~colas l!5 normas do artigo 145 e 146, da 
Constitui~áo Federal relativos l nacionalidade el cadadanaa. . 

Parágrafo únÍco - 0 exercício dos direitos ci~is e polf!icos_peJo f~dio depende da ven-
fica~ao das condi~óes cspeciais estabelecidas nesta lea e na leg!st~ao pertment~. . 

Artigo 6!? - Serio respcitado~ os usos, costumes e tr~d1~oes da~ comumdad~s mdígcnas 
e seus efcitos, nas rela~óes de famíha, na ordem de sucessao, no ~ega~ne de f?ropneJade e nos 
atos ou negócios rqilizados entre (ndios, salvo se optare~ f?Cla aphca~ao do d1r~1to comum •. 

Parágrafo Unico - Aplicam-se as no~a-; ~ darc1to comum hs rela~ocs entre fnd1os 
náo integrados e pessoas cstranhas l comumdade mdígena, excetuados os que forem menos 
favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta lei. 

CAPf'fUf,.0 11 
DA ASSIS'f'tNCIA OUTUl'EtA 

Artigo 72 - Os fndios e as comunidades indígenas ainda náo integrados ?. comunháo 
nacional ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido nesta lci. . . 

§ I ~ - Ao regime tutelarestabelccido nesta leí aplicam-se no que couber, os prmcíp!os 
e normas da tutela de direito comum, independcnte, todavía, o cxercício da tutela da especia-
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liza~áo de bcns imóvcis em hipótese legal, bem como da presta~áo de cauc;áo real ou fide-
jussória. _ 

§ 2~ - Incumbe a tutela a Uniáo, que a exercerá através do competente órgao federal Je 
assisténcia aos silvícolas. , . _ . 

Artigo 8~ - Sao nulos os atos prati~ados entre~ md10.na,? t~tegrado ~ qualq~er pesso~ 
estranha A comunidade indígena quanJo nao tenha hav1do ass1stcnc1a do órgao tutdar compe 

tente. . í d · ele 
Parágrafo Único - Nao se aplica a regra dcste ar~1go no ~aso ~m ~';'C o n 10 rev _ 

consciencia e conhccimcnto Jo ato pralicado, desde que nao lhc seJa prcjud1c1al, e da cxtensao 
dos seus cfcitos. . _ 

Artigo 9•.:r_ Qualquer índio poderá requcrer.ao Juízo comt?Ctente .ª ~ua hberac;ao do re-
gime tutela. rrcvisto ~esta lei investindo-se na plemtude da capactdade c1v1l, desde que preen
cha os requ1s11os segumtes: 

1 - idaJe mínima Je 21 anos; 
11 - conhecimento Je língua p~rtugue~~ , . _ . . 
111 - habiliJa~áo para o exercíc10 Je auv1dade uul na comun~ao n~c1onal, 
IV - razoávcl compreensáo dos usos e costume~. da co~1unhao na~1onal. . , . , 
§ único - O Juiz decidirá após instruc;áo sumán~. ouv1dos.o órg~o .de ass1stenc1a ao m-

Jio e o Ministério Público, transcrita a sentenc;a concess1va !1º reg1stto ~1vtl . . . 
Artigo 1 O - Satisfeitos os requisitos do ~rti~o ante~1or, e a pedid~ escrito do mtere~s~

do 0 órgáo de assistencia poderá reconhecer ao md10, mediante decll!:ac;~o ~o~nal, a co~d~c;ao 
de 'integrado, cessando toda restric;áo A capacidade, desde que, no órgao Jud1c1al o ato seja ms-

crito no registro civil. . . d á de 1 da 
Artigo 11 - .Mediant~ decreto do Presidente da Repúbhca, {>? er ser cara .~ 

emancipacsao Ja comunidade mdígena e de seus membros quanto ao rcg1mc tutelar es~belec! 
Jo cm leí desde que requerida pela maioria dos membr?S do g~po e compro"..ada Cf!1 l';:Juén
to realiza<}o pelo órgáo federal compet.ente, a sua plen~ mtegr~c;~o na comunhao ~ac1on · 

§ Uiuco - Para os efeitos do d1sposto oeste artigo, ex1g1r-se-á o preench1mento pelos 
requcrentcs, dos re<¡uisitos estabelecidos no artig~ ~. 

CAPITULO 111 
DO REGISTRO CIVIL 

Artigo 12 - Os nascimentos e óbitos, e os casamentos civis dos índios náo integrados, 
seráo registrados de acordo com a legisla~áo comum, atendidas as peculiaridades de sua con-
di~áo , quanto A qualifica~áo do nome, prenome e filiasio. . . . 

§ Único - O registro civil será feito a pedido do interessado ou da autondadc adnunas-
trativa competente. . . . 

Artigo 13 - 1 laverá livros próprios, no órgáo competente de ass1stenc1a, para o registro 
administrativo Je nascimentos e óbitos dos índios, da cessac;áo de sua incapacidade e dos ca-
samcntos ~ontraídos segundo os costumes tribais. . 

§ Unico - O registro administrativo consentirá, quando couber, documc~1to háb.•l .pa~a 
proceder registro civil, Jo ato correspondente, admitido, na falta deste como meto subs1d1áno 
de prova. 

CAPfTULOIV 
DAS CONDl~ÓES DE TRABALllO 

Artigo 14 - Nao haverá discrin~in~áo entre tr~balhaJor.es indígc':las e os demai~ ~ab~
lhadorcs aplicanJo-se-lhes todos os d1re1tos e garanuas das leas trabalh1stas e de prev1dénc1a 
social. 

§ Único - É pem1itida a adaptac;áo de condic;óes de trabalho aos usos e costumes da 
comunidade que pcrtencer o índio. _ . . 

Artigo 15 - Será nulo o contrato de trabalho ou de locac;ao de serva~os reahi.aJos com 
os índios Je que trata o artigo 4~ , l. · _ . . . , 

Artigo 16 - Os contratos de trabalbo ou de locasao de scrv1~os reahzado com 10d1genas 
em processo de integra~ao ou habitantes de parques ou colonias agrícolas dependeráo Je pré
via aprova~áo do órgáo de prot~ao ao índio, obedecendo quanJo neccssáno a normas pró-
prias. . . , . 

§ 1 ~ - Será estimulada a realizac;áo de contratos por equipe, ou a dom1c1ho, sob a 
orienta~áo Jo órgáo competente, Je modo a favorecer a contiuidade da vida comunitária. 
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§ 2!? - Em qualquer caso de presta~áo de servi~os ao indígenas náo integrados a órgáo 
de prote~áo ao fndio exercerá permanente fiscalizasáo das condi~ócs de trabalho, denunciando 
os abusos e providenciando a aplica<riio das sansóes cabíveis. 

§ J !? - O órgáo de assistencia ao indígena propiciará o acesso, aos seus quadros de ín
dios integrados, estimulando a sua especializasáo indigenista. 

TfTULO 111 
DAS TERRAS DOS fNDIOS 

CAPfTUf,O 1 
DAS DISPOSl<;ÓES GERAIS 

Artigo 17 - Reputam-se terras indígenas: 
1 - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvfcolas, a que se referem os artigos 42 - IV 

e 198 da Constitui~áo; 
11 - as áreas reservadas de que trata o capítulo 111 dcstc título; 
111- as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas. 
Artigo 18 :- ~s te~as indígen~ !1áo poderáo ser o~jeto de arrend:unento ou de qual

qucr ato ou neg6c10 JUrfd1co que restnnJa o pleno exercíc10 da posse dircta pela comuni<ladc 
indígena pelos silvfcolas. 

. § 12 - Nessas ~eas, é vedado a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comuni
dades mdf genas a prátaca da casa, da pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agro
pecuária ou c:xtrativa. 

§ 2!? - V ctado. 
Artigo 19 - As terras indígenas, por iniciativa e sob orientas áo do órgáo federal de as

sistencia ao fndio, seráo administrativamente demarcadas de acordo com o processo estabclc
cido em decreto do Poder Executivo. 

§ l !! - A demarca<ráo promovida nos termos deste artigo, homologada pelo Presidente 
da República será registrada cm livro próprio do Servi~o do Património da Uniáo (SPU) e do 
registro imobiliário da comarca, da situa~áo das terras. 

. § ~!! - Contra 8: demarcasáo processado nos termos dcste artigo náo caberá a concessáo 
do mterd1to possessóno, facultado aos interessados contra ele recorrer A a~áo petitória ou A 
demarcatória. 

Artigo 20 - Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enumerados 
podera a Uniáo intcrvir, se náo houver solu~áo alternativa, cm área indígena, Jeterminada ~ 
provid8nc,ia por decreto do Presidente e.la República. 

§ Unico - A interven~iio poderá ser decretada: 
a) para pór termo l luta entre grupos tribais; 
b) para combater graves surtos epidernicos, que possam acarretar o extermfnio da co

munidade indígena, ou qualquer mal que ponha cm risco a integridac.Je do silvfcola ou do gru
po tribal; 

c) por imposisáo da seguranc;a nacional; 
d) para a realizasáo de obras públicas que intercssem ao desenvolvimento nacional; 
e) para reprimir a turba~áo ou esbulho em larga escala; 
O para a e:xplorac;áo de riquezas do subsolo de relevante inleresse para a seguran~a e o 

desenvolvimcnto nacional. 
. § 2!! :- A intervcn~áo excrcitar-se-á nas condic;ócs estipuladas no decreto e sempre por 

me10 suasónos, dele podendo resultar, segundo a gravidadc do fato urna ou algu mas e.las me-
didas seguintes: ' 

a) contcnc;io de hostilidades, evitando-se o emprego de forsa contra os índios; 
b) deslocamento lcmporário de grupos de um para outra área; 
e) rem~áo de grupos tribais de urna para outra área. 
§ J !! - Somcnle caberá a rcmoc;áo de grupo tribal quando de todo impossível ou dcsa

conselhávcl a sua permanencia na área sob intcrvcn~áo, destinando-se ~ comunic.lade indígena 
removida área equivalente a anterior, inclusive quanto ?is condi~ocs ecológicas. 

§ 4!! - A comunic.lade indígena removida será integralmente rcssarcida dos prejufzos 
decorrentcs da remoc;áo. 

§ 5!! - O ato de intervenc;ao tcrá a assistencia di reta e.lo órgáo f cc.leral que excrcita a tu
tela do ínc.Jio. 
. , Artigo 21 - As terras espontaneas e definitivamente abandonadas por comuniJaJe 
md1gena ou gnapo tribal, reverterao por proposta do órglio federal de assistcncia ao índio e 
mediante alo declaratório do Poder Executivo, l\ possc e ao domínio pleno da Uniao. 
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CAPiTUl,0 JI 
DAS TERRAS OCUPADAS 

Artigo 22 - Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que ruabitam e o 
ato ao usuf ruto exclusivo das riquezas naturais de todas as ulili®des nas lerras existentes. 

§ Único - As terras ocupadas pelos índios nos termos deste artigo, sáo bens inaliená
veis da Uniao (art. 42, IV, e 98 Ja Constitui~áo Federnl). 

Artigo 23 - Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupa~áo efctiva da terra, que. 
de acorJo com os usos, costumes e tradi~óes tribais. detém e onde habita ou exerce atividade 
Jis~nsável a sua subsistencia ou economicamente útil. 

Artigo 24 - O usufruto assegurado aos indios ou silvfcolas compreende o direito a pos
se, perce~áo Jas riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas assim 
ao proJuto Ja exploral,iáO económica de tais riquezas naturais e utilidades. 

§ 1 !! - Incluem-se, no usufruto, que se estende aos acessórios de seus acrescidos, o uso 
Jos mananciais J! das águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas. 

§ 22 - E garantido ao índio o exclusivo exercício da ca~a e pesca nas áreas por ele 
ocupadas, JevcnJo ser executados por forma suasória as medidas de policía que em rela~ao a 
ela eventualmente tivcrem de ser aplicadas. ' 

Artigo 25 - O reconhecimcnto do direito dos fndios e grupos lribais A possc permanen
te das áreas por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constitui~áo Federal, independerá 
de sua demaa·ca~iio, e será assegurado pelo órgao federal de assistencia aos silvícolas, atenden
do a situa~iio atual e ao consenso histórico sobre a antiguidade da ocupa~iio sem prejuíw das 
medidas cabívcis que na omissao ou erro do referido órgáo, tomar qualquer dos Poderes da 
República. 

CAPÍTULO 111 
DAS ÁREAS RESERVADAS 

Artigo 26 - A Uniao poderá estabeleccr em qualquer parte do território nacional, áreas 
destinadas a posse e ocupa~ao pelos indios, onde possam viver e obter meios de subsistencia 
com direito ao usufruto e utiliza~áo das riquezas naturais dos bens neles existentes, respeitadas 
as restric;ócs lcgais. 

§ Único - As áreas reservadas na forma deste artigo nio se confundem comas de posse 
imensa das tribos indígenas, podendo organiz.ar-se sob urna das seguintes modalidades: 

a) reserva inJígena; 
b) panjue indígena; 
c) colonia agrícola indígena; 
d) território federal indígena. 
Artigo 27 - Reserva indígena é uma área destinada a servir de habitat a grupo indígena, 

com meios suficientes a sua subsistencia. 
Artigo 28 - Parque indígena é a área contida em terra na possc de índios, cujo grau de 

instnu;áo permita assistencia económica, educacionais sanitária dos órgáos da Uniao, em que 
se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas naturais da regiáo. 

§ J !? - Na aJminislrn~áo dos parques seráo respeitadas a liberdade, usos, costumes e 
traJic;óes dos índios. 

§ 22 - As medidas de polícia, necessária A ordem i!ltema e ~ preservac;io das riq~ezas 
existentes na área Jo parque, deverio ser tomadas por meto suasóno e de acordo como mte
rcssc dos índios 4ue neta habitam. 

§ 3!? - O loteamento das terras dos parques indígenas obedecerá ao regime de proprie
dade, usos e costumcs tribais, bem como As normas administrativas nacionais, que deveráo 
ajustar-se aos intcresses das comunidades iódígenas. 

Artigo 29 - Colonia Agrícola Indígena é a área destinada a explora~áo agropccuária, 
administrada pelo órgáo de assistencia ao fndio, onde convivam tribos aculturadas e menores 
da comunidaJe nacional. 

Artigo 30 - Tcrritório Federal Indígena é a unidade administrativa subordinada a 
lJniáo, instituída cm regiio na qual pelo menos um ter~o da popula~áo seja formada por ín
dios. 

Ar1igo 31 - As disposictócs deste capítulo seráo aplicadas, no que couber, as áreas em 
que a posse dccon-a da aplicac;ao do artigo l 91i, da Constituic;áo Federal. 
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CAPITUtO IV 
DAS 1'ERRAS DE DOMfNIO INOf GENA 

Artigo 32 - Sao de propriedade plena do índio ou .d~ ~omunidad~ ~ndígena, conforme 
0 caso, as terras havidas para qualquer das formas de aquts1c;ao do donunao nos tennos da le-
gislac;áo civil. . 

Artigo 33 - O fndio, integrado ou nao. que ocup~ c:omo própno, P?r dez anos consecu
tivos. trecflo da terra inferior a cinqüenta hcctares, a~qu1nr-lhe-á a propn~dadc pi~~ª· 

§ Unico - O disposto oeste artigo nao se aplaca As terr~s do dornímo da Umao, ~pa
das por grupos tribais, ?ls áreas reservadas de que trata esta le1, nem As terras de propnedade 
colctiva de grupo tribal. 

CAPfTUtOV 
DA DEFESA DAS l'ERUAS INDfGENAS 

Artigo 34 - O órgao federal de assistencia ao {odio podcrá solicit~r a colaborac;áo das 
Forc;as Armadas e Auxiliares e da Polída Federal. para assegurar a protec;ao das terras ocupa-
das pelos índios e pelas comunidades indígenas. . 

Artigo 35 - Cabe ao 6rgao federal d~ assist~ncia ao fndio a def esa judicial ou extraju-
dicial dos direitos dos silvícolas e das comunadades mdí ge nas. . 

Artigo 36 - Sem prejuíZ<? do disp?sto no ~r!igo •. compe.le lli :Uniao adotar a~ me~ad~s 
administrativas, ou propor, por mtermédao do Mamsténo Púbhco Fed~ral, as medidas JUda
ciais adequadas lli prot~ao da posse dos silvfcolas sobre as tenas que _hab1tem. 

§ Único - Quando as medidas judiciais previstas neste artigo f orem pr?postas pelo 
órgáo federal de assistencia, ou contra ele, a Uniáo será litisconsorte ativo ou p•~ss1vo. 

Artigo 37 - Os grupos tribais ou comunidades indfgc_na~ sá.o parte~ l~gít1~1as rai:a a de
fesa dos scus direitos emjuízo, cabendo-lhes, no caso, a ass1stenc1a do Mmasténo Pdbhco Fe-
deral ou do 6rgiio de prote~áo ao fndio. . . . _ . 

Artigo 38 - As lerras indígenas sao msucap1áve1s e sobre elas nao podcrá reca1r a desa-
propriac;áo, salvo o previsto no artigo 20. 

'l'f'fULO IV 
DOS BENS E RENDA DO PA'fRIMÓNIO INDfGENA 

Artigo 39-Constituem bens do Patrim6nio Indígena: 
J - as terras pertencentes ao dominio dos grupos tribais ou comu~i~adcs ind~genas; 
Jl - o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as ut1hdadcs existentes nas 

terras ocupadas por grupos tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles reservadas; 
111 - os bens móveis ou irnóveis, adquiridos a qualquer título. 
Artigo 40-Sáo titulares do Patrimdnio Indígena: . 
a) a populac;áo indígena do País, no tocante a bens. ou. rendas pertencentes ou dcstmadas 

aos silvícolas, sem discrimina~ao de pcssoas ou grupos tr1ba1s; . 
b) 0 grupo tribal ou comunícladc indígena determinado, quanto h posse e usufruto das 

terras ele exclusivamente ocupadas, ou a ele reservada; . . . . 
c) a comunidade indígena ou grupo tribal nomeada no título aqms1tavo de propraedade 

em relac;ao dos respectivos imóveis ou m6veis. 
Artigo 41 - Náo i111egr<U11 o Patdmo1úo lmlfge11a: . . . . 
f _ as terras de exclusiva posse ou domínio do fndio ou s1lvícola, md1v1dualmcnte con-

siderado, e o usufruto das respectivas rique7.as naturais e utilidades; 
JI _ a habita~ao, os móveis e utensrtios domésticos, os objetos de uso pessoal, os ins

trumentos de trabalho e os pro<lutos da lavoura, cac;a, pesca e coleta ou de trabalho ern geral 
dos silvfcolas. 

Artigo 42 - Cabe ao órgáo de assistencia a gestiio ~o ratrimoni.o ~ndíg~na, propici~
do-se, porém, a participa~ao dos silvícolas e dos grupos tnbaas na adnumstr~~ao dos ~rópnos 
bens, sendo-lhes totalmente confiado o encargo. quando demonstrem capac1dade efetava para 
o seu cxercfcio. 

§ Único - O arrolamento dos bens do Patrimonio Indígena será pcnna~nte~1cnte 
atualizado, procedendo-se a fiscaliza~áo rigoroa de ~u~ gcst~o, mediante controle mtermo, a 
fim de tomar efctiva a responsabilidade das suas admmastrac;ocs. . . . 

Artigo 43 - A renda indígena é a resultante da apl~cac;áo d~ b~ns .e utahda~cs mtegran
tcs do Patrimonio Indígena, soba responsabilidalle do órgao de ass1stencia ao índ10. 
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§ )!? - A renda indígena será preferencialmente reaplicada em atividades rentáveis ou 
utilizada em programas Je assistencia ao índio. . . . 

§ 2; - A ~caplicai;áo rrevi.sta no par~grafo antenor reverter.á prmc1palmente em be-
neficio da comumdade que produz1u os pnmeuos r~su!tados económicos. . 

Arúgo 44 - As riquezas do solo ?~ áreas md1g~11:'1s• some.nte pelos s1l~í~I~ podem 
ser exploradas, cabcndo-lhes com exclus1v1dade o exerc1c10 da ganmpagem, fa1scai;ao e cata-
das áreas referidas. , . 

Artigo 45 - A explicai;áo das riquezas ~o su~lo ?ªs áreas pertencentcs aos md1os, ~u 
de domínio Ja Uniáo, mas na posse de comumdades md1genas, far-se-á nos termQs da leg1s-
lai;áo vigente, observado o disposto nesta leí. . . . 

§ 1 !! - O Ministério do Interior, através do órgáo competente de ass1st~nc1a aos fnd1os, 
representará os intere~ses d~ Unjáo, como propri~tário Jo solo, n~as a participai;áo no re~ulta
do da explorai;áo, as mdennai;ocs e a renda dev1da pela ocupai;ao do terreno, reverterao em 
benefício Jo indio e conslituiráo f ontes de renda indígena. . , 

§ 2!! - Na salvaguarda dos interesses do Patrimonio ln_dí!?ena e do bem-.~tar dos s1lv1-
colas a atuai;iio de pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses trtbais, estará cond1c1onado a pré-
vio entendimento com o órgáo de assistencia ao índio. . . 

Artigo 46 - O corte de madeira nas florestas i'!dígenas.cons~derado se.m reg1me de pre
servai;áo permanente, Je acordo coma letra G ~ § 2-, do arllgo 3-! do Código Florestal, está 
condicionado a existencia de programas ou projetos, para o aproveltamento das terras respec
tivas na explora~áo agropccuária, na indústria ou no reflorestamento. 

TÍTULO V 
OA EDUCA<:ÁO, CULTURA E SAÚDE 

Artigo 47 - É assegurado o respeito ao Património Cultural das comunidades indíge-
nas, seus valores artísticos e meios de expressáo. . _ . 

Artigo 48 - Estende-se a populai;áo indígena, com as necessárias adaptai;oes ao Siste-
ma de Ensino cm vigor no País. 

Arligo 49 - A alfabetizai;áo dos ~ndi?s far-se-á na língua do grupo a que perteni;arn e 
em portugucs, salvaguardado o uso da prunetra. . _ _ . 

Artigo 50 - A educa~áo do índio será orientada para a mtegr~ao na comunháo !1ac10-
nal mediante processo de gradativa compreensáo d~s p~obl.em~. ger~s e valores da soc1edade 
nadonal, bem como do aproveitamento das suas aphcac;oes mdivi_dua~s. 

Artigo 51 - A assistencia aos menores para fins educacaonais, será prestada, quanto 
possível sem afastá- los do convív_io familiai:_ ou_ tribal. _ . 

Artigo 52 - Será proporcionado ao mdio a formac;ao profisstonal adequada, de acordo 
como scu grau de aculturai;áo. . , . . _ . . 

Artigo 53 - O artesanato e as mdustnas rurais scrao estimulados, no sentido de elevar o 
padráo de vida do índio c~m a ~on".en~cnte adap~i;áo as con<!_ii;óes técní~as modernas. _ 

Artigo 54 - Os índ1os ttm d1re1to aos me1os de prote(jaO A saúde facultados ti comunhao 
nacional. 

§ Único - Na infancia, na matemídade. na doenc;a e na ~elhicc, deve ser asse~urada ao 
silvícola especial assisten~ia dos poderes pú~li~os_. em ~stabelecament~ a esse fim_ d~stmad~s ... 

Artigo 55 - O regune geral de prev1denc1a soc!al será extens!vo aos índ1os, atendidas 
as condic;óes sociais. económicas e culturais das comumdades beneficiadas. 

TÍTULO VI 
DAS NORMAS PENA IS 

CAPÍTULP 1 
DOS PRINCIPIOS 

Artigo 56 - No caso de condcna<;ii<> de índi~ por ín~rai;áo penal dcverá ser atenuada e 
na sua aplicac;ao o jui:t. atenderá também ao grau de mtcgrai;ao do s1~vícola. . 

§ Único - As penas de reclusáo e de_ dete~áo seráo c~mpndas, se poss_ív~I e!11 reg1me 
especial Je semiliberdadc, no local de funcionamento do órgao federal de ass1stencut aos in
dios mais próximo da habitac;áo do condenado. 

Artigo 57 - Será tolerada a aplic~áo pelos grupos tribaís, de acordo com as íns~i
tuic;óes próprias, Je san<;ócs pcnais ou disciplinares contra os seus membros, desde que rev1s
tam carálcr cruel ou infamanle, proibida em qualquer caso a pena de mortc. 
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CAPÍTULO 11 
DOS CRll\·IBS CONTRA OS fNOIOS 

Artigo 58 - Constituem crimcs contra os fndios e a cultura indígena: 
1 - escarnecer de cerimónia. rito, uso, costumc ou tradic;lio indígenas. vilipcndiá-los ou 

perturbar. de qualquer modo. a sua prática. 
Pena: de deteni;áo de um a trés meses; 
11- utilizar o Cndio ou comunidade indígena como objeto de propaganda turística ou de 

exibi~áo para fins lucrativos. 
Pena: dctc~áo de dois a seis meses; 
111 - propiciar. por qualquer meio, a aquisii;áo, o uso e a disseminac;áo de bebidas 

alcóolicas nos grupos tribais ou entre índos nao integrados. 
Pe9a: deteni;áo de seis meses a dois anos. 
§ Unico - As penas estatuídas oeste artigo sáo agravadas de um teri;o, quando o crime 

foi praticado por funcionário ou empregado do órgáo de assistencia ao índio. 
Artigo 59 - No caso de crimc contra a pessoa, o patrimonio ou os costumes, cm que o 

ofendido seja Cndio náo integrado ou comunidade indígena, a pena será agravada de um ter~o. 

TfTUl.O VII 
O IS POS 1<;óES GERA IS 

Artigo 60 - Os bens e rendas do Patrimonio Indígena gozam deplena isen\áo tributá-
na. 

Artigo 61 - Sáo extensivos aos interesses do Patrimonio Indígena os privilégios da fa
zenda Pública, quanto h impenhornbilidade de bcns, rendas e servic;ds, a~óes especia is, prazos 
proccssuais, juros e custas. 

Artigo 62 - Ficam declarados a nulidadc e a cxtini;áo dos efeitos jurídicos dos atos de 
qualquer natureza que tenham por objeto o donúnio, a posse ou a ocup~áo das terras habita
das pelos (ndios ou comunidades indígenas. 

§ I!? - Aplica-se o disposto oeste artigo hs tcrras que tenham sido desocupadas pelos 
índios ou comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular. 

§ 2!? - Ninguém terá direito a ai;áo ou indenizai;áo contra a Uniáo, o órgáo de assisten
cia ao fndio ou os silvfcolas em virtude da nulidade e extini;áo de que trata este artigo, ou de 
suas cons~ücncias economicas. 

§ 3- - Em caráter excepcional e a jufzo exclusivo do dirigente do órgáo de assistencia 
ao índio, será permitida a continuac;áo por prazo razoável, dos efcitos dos contratos de arren
damento cm vigor na data desta lei, desde c1ue a sua extini;áo acarrete graves conscqüencias 
sociais. 

Artigo 63 - Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas que en
volvam interesse de silvfcolas ou do Patrimonio Indígena, sem prévia audiencia da Uniáo e do 
órgáo de prot~io ao fndio. 

Arjigo 64 ...! Vetado. 
§ Unico- Vetado. 
Artigo 65 - O Poder Executivo fará no prazo de cinco anos, a demarca\áo das terras 

indígenas, ainda náo demarcadas. 
Artigo 66 - O órgáo de protei;áo ao silvícola fará divulgar e respeitar as normas da 

Conven~áo 107, propmlgada pelo Decreto n!? 58.824, de 24 de julho de 1966. 
Artigo 67- E mantida a leí 537, de 5 de dezembro de 1967. 
Artigo 68 - Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicai;áo, rcvogadas as dispo

sii;óes em contrário. 
Brasília, 19 de dezembro de 1973 152~ da Independencia e 85!! da Repdblica. 
Publicado no Diário Oficial de 21 de dezembro de 1973. 

Emílio G. Médicc 
Alfredo Buzaid 
Antonio Dclfin Neto 
José Costa Cavalcanti 
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O fNDIO NAS CONSTITUl<;ÓES BRASILEIRAS (Emendas e textos - Constitui'Sóes de 
1823 e l '69): 

1823 - PROJETO DE CONSTITUI<;ÁO 
TÍTULO X U 1 - Artigo 254 - .. A Assembléia terá igualmente cuidado de crear estabe

lecimen&o para a catcchese e civiliza'Sác> dos índios. emancipa~áo !entados negros, e sua edu
ca'Sáo religiosa, e industrial". A carta de 1824 náo contempla o índ10. 

1890 - Proposta Constilui'Sáo Positiva: . . . . 
Artigo 12 - A República - Aos Es':1d?S Unidos~ B~az1l é _constllu{d~ pela hv~e fede

rac;áo dos povos circunscritos dentro dos hmnes do extmto 1mpéno do Braz.11. Compoe-sc: de 
duas partes e csh1Jos confederados, cujas autonomias sao igualmente reconhecidas e respe1ta
das ~guindo as formas convenientes a cada casa. a saber: 

f - Os Estados Ocidentais Brazileiros sistematicamente confederados e que provem da 
fuzáo do elemento europeu como elemento africano e o americano de origem; . 

11 - Os Estados Americanos Brazileiros empíricamente confederados, conslltufdo pe
las ordens fetichistas, espalhaJas pelo território de tt>da a República. A fedcra~áo delas li'!_1i-
1a-se ~ manifcsla'SiiO das rela~óes amistozas boje reconhecidas como um devcr entre na~oes 
distintas e simpáticas, por um lado. e por outro lado. em garantir-lhcs a pro~~ª!-> do Govcr~o 
federal contra qualquer violencia, quer en1 suas pessoas, quer cm seus terrtt6nos. Estes nao 
poderáo jamais ser atravessados sem o seu prévio conbecimcnto pacíficamente solicitado e só 
pacíficamente obti<lo. 

1934 - EMENDA n2 60 (reformulada na de n2 644 que, aprovada, tomou-se o artigo 
129 da Constituic;áo): "A UNIÁO, os Estados ou os Municípios respeitaráo a posse dos indf
gen~ sobre os termos onde estiverem os civilizados, tudo nos termos da lcgisla~áo federal so
bre o assunto". 

EMENDA N!! 1273- Rejeitada 
Sao reconhecidas as comunidades indígenas e a leí declarará os direitos que lhes per

tencem. EMENDA de 22 discussáo: Rejeitada. 
Os Estados Distrito Federal, Territ6rios e Municfpios devem destinar até 10% das 

verbas pr6pria par~ auxílios e servi~os aos pobres. tratamento e coloniza'Sáo dos silvícolas. O 
ATO ADICIONAL de 1834 corrigiu as Cartas de 1824 e 1891 que nao contemplaran1 o fndio. 

1946 - EMENDA (simplificada, tornou-se o artigo 216 da Constitui'Sio). Será respei
tada aos silvícolas a posse de tcrras que lhes tenham sido reservadas também daquel~ em que 
acham localizadas, e sejam nccessárias a sua manuten~ao, de acordo com ~ resp~t1vas con
di'SóeS de estado social, senJo-lhe. porém, vedado, em qualquer caso, a ahen~ao dos mes
mos. 

TEX'fOS CONSTl'fUCIONAIS 

1824 - Carta OUTORGADA. Nao menciona índios. 
1834 - A TOS AOICIONAIS (artigo 11 - § 5!! - atribuí competencia ~ Assembléias 

Legislativas Provinciais ºpara promover cumulativamenle comas Assembléias e Govemos 
Gerais .•. a catcchese e a civili~~áo do indígena e o estabelecímenlo de colonos". 

1891 - CONSTITUl<;AO- Nao menciona índios. 
1934 - CONSTffUl<;ÁO - Artigo 5: C.ompcte privativamente ~ Uniáo ( ... ) XIX -

Legislar sobre: incorpora~áo dos sílvícolas a comunháo nacional. 
Artigo 129 - Será rcspeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem perma

nentemente localizados, scndo-lhcs, no entanco, vedado aliená-los. 
1937 - CONSTITUl<;ÁO OUTORGADA (DITADURA): Artigo 154-Será respeita

da aos silvícolas a posse Je terras em que se achem localizados cm caráter permanente, sendo
lhes, no encanto, vedado aliená: los. 

1946 - CONST ITUl<;AO - Artigo 5 - C.ompete a Uniio ( ••. ) X V - Legislar sobre:( ... ) 
incorpora'SáO dos silvícolas a comunháo nacional. Artig~ 216 - Será respei~~a aos s~lvícolas a 
posse das terras onde se achem permanentemente localizados.coma cond1'Sao de nao a trans
ferircm. 

1967 - CONSTITUl<;ÁO - Artigo 8 - Compete a Uniáo ( ..• ) XVU - Legislar sobre 
( ... )a) incorpora'iio dos silvícolas na comunháo nacional. Artigo 14 - lntcgram o Património 
da Uniáo ( ... )as terras ocupadas pelos silvícolas. . _ 

1967 - PROJETO. Artigo 14 - Compete a Uniáo legislar sobre: ( ... ) (s) mcorpora~ao 
Jos silvícolas na comunhao nacional. 
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EM_ENO~ n~~436 (computada, '·º"!ou-se o artigo 186 da Constitui'Sfio). 
A~llgo 2- - f? a~segurada aos s1lv1col~s a possc permanente das tcn·as que habitam. e 

rec~mhec~do o seu dire1to ªº. usufruto exclusivo dos r~u~sos naturais de todas as utilidades, 
mc1~s ex 1stcntcs, sen do considerados nulos de ~lc~o _d1re1to os a tos que impliquem cm alie
na~ao, ón~s Aou _gravan1es de <\ualqucr na~urcza, mc1d111do sobre cssas mesmas terras, destina
das l subsistencia de seus legítunos possuu.lores. 

EM_END~ n2 826 ~simplifica~a, Ato~u-se ~!'rtigo 14 da Constiui~áo). 
. _Arttgo 4- - Consttl~em Pa~nmomo da Uma<! ( •.. ) V - as terras que integram 0 Pa-

tnmóruo Indígena, como taas conce1tuadas as que esteJam sendo ocupadas pelos silvícolas. 
~r~igo 186 - É assegura~a aos silvícolas a possc das terras que habitam. e reconhecido 

o seu d1re1to ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existen
tes. 

1969-ATO INSTITUCIONAL N~ 1-CONSTITUl<;ÁO 
Artigo 42 - lncluem-se entre os bens da Uniáo ( ••. )IV - as terras ocupadas pelos silví-

colas. 
Artigo 8 - Compete l Uniáo ( ... )XVIII - legislar sobre( ... ) nacionalidade cidadania e 

naturaliza~áo, incorpora'Sáo dos silvícolas a comunháo nacional. , 
Artig~ 198 - As terras habitadas pelos silvfcolas sáo inalienáveis nas terras que a lei fe

deral determinar, a eles cabcndo a sua posse permanente ficando reconhecido o seu direito ao 
usuf ruto exclusivo e.las riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 

§ 1 !:? - Ficrun declaradas a nulidade e a extin~áo dos ef citos jurídicos de qualquer natur· 
rza que tcnha por objetivo o dominio. a posse ou a ocupactáo de terras habitadas pelos silvfco
las. 

. § 2!:? - A nul!dadc ~ exti!'ctª~ de que trata º.farágrafo anterior, nao dá aos ocupantes di-
re1tos a qualquer ~ao ou mdemza~ao contra a Umao e a Funda'Sio Nacional do f ndio. 

Muito embora tenhamos inserido no presente trabalho o Estatuto do fndio nunca che
ga~1os a um ligeiro estudo <:!<> direit~ no tocante ao nosso indígena, vale dizcr algu~s conccitos 
mu1to oportunos que o escntor Sílv10 Coelho dos Santos reuniu cm scu valioso trabalho inti
tul~do "O f NDIO PERANTE O DIREITO" - 1982, o qua l. devemos inserir nó nosso para 
enrtqued-lo. portanto. Antes, porém, de atacarmos o problema, vamos focalizar certos as
pectos des~ cstudo, de autoría do Dr. David Maybury Lews, rcnomado antropólogo de Har
vard e Presidente do Cultural Service lnc., que prefaciou o referido trabalho. Diz ele A página 
9 o seguinte: "foi salicntada que existe uma aparente contradictáo no Estatuto do fndio visto 
que garante aos fndios a prcscrva'Sáo de suas terras e de seu modo de vida enquanto que ao 
mesmo tempo insiste em que sejam integrados A socicdade nacional. 

"Porém, esta posi'SáO náo é tao paradoxal quanto parece ser, uma vez que se entcnde 
cl~am.cntc que a lci t:iz urna distin'SáO entre integractáo e assimila'SáO e dispoe que os índios 
SCJam ll!tegrados um sistema multi-é!nico: lntegraC(~O, portanto, náo significa assimila'Sáo e o 
concomitante abandono da cultura e 1dent1dade dos mdfgcnas para que estes se integrcm A so
ciedade brasileira. 

_ "Há~ porém, un~a grave ~ontradi'SáO, !1ªº no Es_tatuto do f!1dio, mas entre esta legis
la'Sªtº e. as atltudes e pr.állcas em vigor cm r~lª'Sªº aos índ1os no Brasil. Na rcalidade, o Estatuto 
do nd10 é, nestc sentido, uma ~a de leg1sla~áo esclarecida, que inverte a tendencia do pen
samento tradicional luso-brasilciro sobre os povos aborígenes. 

. "A polftica impe~a~ portuguesa consistía em ofereccr os direitos e privilégios da ch.la
dama portuguesa aos ass1mdados de suas colonias, isto é, aos aborígenes que individualmente 
abandonassem suas próprias culturas e demonstrassem ter adotado integralmente o modo de 
vida portugu~s. 

"~ssa idéia persistiu no Brasil, onde tradicionalmente supunha-se que povos de ralSas e 
culturas dJferentes se fundiriam cm uma cultura comum brasilcira. 

"E essa idéia tradicional de ~imil~áo que ainda regc apolítica do govemo brasileiro 
e da FU~AI (Fund~ao Nacional do Indio) no que diz rcspcito aos fndios. Quando a FUNAI 
pr~u~a mccssante~nte integrar "os fndios a sociedade brasileira, esrá de fato, procurando 
assmulá- lo_s e náo m.tegrá-los (C?mo está disposto no Estatuto do fndio), com suas terras e 
m~o de vida protegidos, a um sistema mullí-étnico. lsto se toma claro pelos freqüentes ten
tativas da FUNAI, de transformaros indios em náo fndios por decreto administrativo. 

Primeiro foi proposta come'Sar a emancipar "todos os fndios, ou, em outras palavras, 
passar ~.d~larar que náo eram fndios perante a leí. 

_ . Esta pr?posta provoco u urna onda de protestos por parce ta neo dos í ndios como dos 
nao-índ1os, e fo1 engavetada, mas a FUNAI ainda está decidida a estahclcccr critérios científi
cos "Je ind_igcnismo, os quais lhe possibilitariam declarnr quais os índios que Jláo sáo índios, 
pcrante a lc1 e, por conseguinte, nao podcm rcquerer a prote~ño do Estatuto Jo rndio. 
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A dcmarca~áo de terras indígenas é uma tarefa fundamental porém altamente comple
xa. Exige compreensáo das reivindica~ócs dos índios, conhecimento e dos padróes tradicio
nais Jo uso da terra fK!los fndios, conhecimenlo das possibilidades produtivas locais, com
preensáo J'o potencial de desenvolvimento económico da regiáo capacidade de avaliar como 
os fndios iráo se inserir na economia local em um futuro previsível. 

"Esta é uma tarefa para grupos e especialistas e nao para burocratas ou estudanles uni
versilários. Visto 1ambém ser urna tarefa que, por for~a de leí brasileira. a FUNAl deve exe
cular. a agencia dcveria designar equipes de profissionais competentes para executá-la. 

"Somenle profissionais qualificados podem levar a cabo as tarefas básicas cssenciais 
ao exilo da dcm<lrca~áo de tcrras. Primeirrunenle, os próprios índios deve ser consultados e 
seus ponlos de vista devem ser compreendidos e considerados. Em segundo lugar, o futuro 
económico Jos fndios ckve ser considerado como urna parle integrante do pro jeto. 

"Os direilos indígenas sao garantidos por lei, mas sáo progressivamenle reduzidos na 
prálica. Teoricamcnle, garante-se aos índios prot~áo e participa~áo num estado mullí-étnico. 
Na prálica, o govemo continua a adotar o pressuposlo assimilacionista de que os fndios devem 
abandonar seu modo de vida a fim de parliciparem da cultura monolítica do Brasil. 

Vamos doravante focalizar alguns aspectos de nossos silvícolas, baseando-nos cm con
ceitos contidos nos vários ensaios a seguir, de cu jos aútores solicitamos d. v. para citá-los, vez 
que sáo preciosos dementos para o nosso estudo. 

Diz o sociólogo Sílvio Coelho dos Santos (Pesquisador do CNPq), a respeito de: [ -
Sociedades Indígenas e Domina~áo do Estado: " ..• numa perspectiva histórica percebe-se a 
ocorrencia ~ formas cada vez mais sofisticadas de explora~áo. Tais formas, paradoxalmente, 
sáo refinadas por uma técnico-burocracia que, a partir de uma visáo ideológica de caráler em
presarial, pretende explorar o patrimonio indígena, com vistas a obter recursos destinados a 
sua suslenta~áo. 

O indigenismo em vigor tem nítido caráter de domina~áo colonialista e, nesse sentido, 
o país mantém prá1icas que tem sua justificativa ideológica cm seu passado colonial. 

Outrossun, sob o ponto de vista jurídico, elevemos considerar que os integrantes das 
sociedades tribais estáo sujeitos ao regime de tutela (NO CÓDIGO CIVIL - artigo 6~. inciso 
JU: os indígenas sáo inclufdos como relativamente incapazes. E em parágrafo único do mes
mo artigo, destaca-se que " ficaráo sujeitos ao regime de tutela estabelecido em leis e regula
mcnlos especiais .. . ". A Lei 6001, de 19/12173, em vigor dispóe sobre o Estatuto do fndio, es
tabelecendo as bases do exercício da tutela). 

Tutela que tem características específicas, pois é o próprio Estado que a exerce. Tal si
tua~áo levou o jurista Dalmo de Abreu Dallari a esclarecer que, .. no regime da tutela comum, 
a nomca~áo de um lulor se faz com a interven~áo judicial e o Minislério Público fiscaliza o 
exercício da tutela, podendo, inclusive, pedir a destitui~áo do tutor. 

No regime de tutela especial estabelecida para os indios náo há interven~áo judicial, 
pois a própria lei já indicou o tutor, que é um órgáo vinculado ao Poder Executivo Federal e 
cuja responsabilidade também escapa ao controle judicial... Desse modo, o exercício da tutela 
fica, inevitavelme111e, condicionado a política indigenista do Poder Federal (Dallari - 1978). 

JI - OS iNOIOS E O DESENVOLVIMKNTO NACIONAL 

Na opiniáo do professor Anlhony Seager " é impossfvel separar a situa~áo indígena da 
de outras popula~ócs rurais do Brasil. A trágica situa~áo na qual os índios se encontram nao é 
um fenómeno indcpenJente ou irreversível, mas sim o resultado direto de urna política 
económica e social claramente formulada. 

Atente-se, 1a1nbém, para o falo, de que os índios que usavam roupas nao sáo conside
rados índios, o que implica c¡ue náo mais necessitam de reservas e presume-se que náo tenham 
necessidades futuras. 

Uma vez ern con1a10 com a sociedade nacional e parcialmente integrados na economia 
da regiáo (náo integrados neccssaciamenle do ponlo de vista cullural e social as comunidades 
indígenas corrcm o risco &1inda de perder ainJa mais a sua lcrra, alravés da emaocipai;áo de fu
turos es4uemas de dcscnvolvimcnlo. 

Até mesmo a reforma agrária é feila As cuslas dos ímlios. Legalmente, eles lem direilos 
perpétuos sobre as lerras, mas, de falo eles simplesmente guardam em fun~áo de inlcresses ou
tros e maiores. 

A atual silua~áo dos índios brasileiros é negra. Mas a pemiria, a violencia, a doen~a e a 
ínvasáo de suas lenas sáo simplesmentc efeitos de ou1ros processos. Os indios no Brasil sem
pre rcprescntarnm um "problema"; na verdade, porém, evidencia-se cada vez mais que nós 
somos o problema. 
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Providencias adequadas devem ser tomadas para que se levem cm conla os interesses 
indígenas, a opiniáo dos represent~nles indígenas e o futuro dos índios nos projetos, especial
~1en~te os que afe.tam _toda urna ~eg1~0. rara que diminuam as possibilidadcs de dizima~áo, ex
tmcrao. desmorahza~ao e margmahza~ao que prevalecem nas sociedades indígenas nas áreas 
de intensivo investimento de capital. 

111- fNDIOS, LEIS E POLfTICA 

O etnólogo Eduardo B. Viveiros de Caslro (do Museu Nacional - UFRJ) em seu estu
do, d~z: " ••. par_ece estar ~vendo ccr!a incompreensiio e falta de visáo mais ampla no que diz 
respe110 b medidas enunceadas pela l·UNAI de moJifica~iio Jo Estatuto do fndio lei que re-
gulamenta a prote<ráo devida pelo Estado aos índios brasileiros. ' 

.Tais muda~~as consistem-basic&unente cm introduzir a possibilhladc Jo órgáo tutelar 
emanct~ar e~-ofíc10 _aqueles (ndios que considerar "náo mais índiosº, para fundamental po
d~r, ~r~am mtroduz.'dos no Estatuto do fndio novos "critérios de indianidade ... capazes de 
d1scnmmar substantivamenle o quanlum de idenliJade élnica que subsiste em determinados 
indiv(duos ou coletividades. 

Aparentemente •. tudo ~ome~ou com a questáo Mario Juruna, quando o Tribunal Fede
ral de R~cursos, garantJu a viagem <leste xavante rt Holanda para participar do Tribunal Rus
sell, reahzado para avaliar as violacróes aos direitos dos índios nas Américas. 

. . . O TFR considero~ que a conJi~ño de tut~lado de Juruna nao legitimava a proibi~áo de 
viajar 9ue. a_FUNAI lhe_1mpuser~; um caso límpido de abuso de poder do tutor, que exorbitou 
das atr1bu1~oes que lhe sao con fondas por lei. 
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Por "intcgr~ao·:. a F~NAI parece entender que esses grupos indígenas folam portu-

gues, usam roupas e estao articulados ao mercado de trabalho nacional e que por isso nao sao 
mais fndios". A emancipa~áo de tais fndios permitirá o fcchamento definitivo da fronteira 
ec~nómica ness:-s regióes do país, urna vez que as terras ocupadas por fndios parecem consti
tuir ~ma _espéc1e d~ fun~o ª. disposi~áo da U~iiio, T~rritórios privilegiados para reformas 
agránas, 1mplanta~ao de prOJetos de desenvolv1mento passagem de estradas construc;áo de 
hidrelétricas e asscntamento de colonos que perderam su~ terras para grandes e~1presas. 

Quando c:ssas terras i~dfgenas se fazem nccessárias (a quem?) transferem-se os fndios. 
A FUNAl vem Já de há mullo tempo martelando nessa tecla; é preciso saber quemé indio e 
qu~m nao é, qucm "já deixou de se-lo". A defini~áo alual Je índio, que está no Estatuto, é su 
ficientemente fle:dvel e sensata para os objetivos de garantía dos direitos dessa calegoria de 
pessoa. 

Note-se que essa "descentralizac;áo" vem acompanhada de urna aparente e curioso 
antí~oto: a subordina~~º recente da FUNAI ao Conselhode Segurnnc;a Nacional e ao Servic;o 
Na~1ona~ de lnformac;ocs. Mas o fato também é que as demarca~óes, até agora, parccem muito 
ma1s a hbera~áo das terras adjacentes para a ocupa~áo pelos brancos do que satisfazer as ne
cessidades reais, económicas dos indios. 

IV - O fNDIO PERANfE O DIREITO NA OPINIÁO DO 
ETNÓLOGO ORLANDO SAMPAIO Sii.VA (da Universidade 
Federal do Pará, CNPq) 

A legisl~áo indigenista deve ser ampla e minudentemente analisada e interpretada; 
para tanto a exegese dos juristas é imprescindível. Os casos específicos cm que gmpos imlíge
nas estáo sendo vitimados ern seus direitos seráo dctidamente estuJados soba ótica jurídica e A 
luz dos conhecimentos antropológicos. 

o direito do fndio a terra cm que vive é o principio gcral de direito ªº qual se subordi
nam todas as dcmais normas relativas ao indígena do Brasil. Os fndios e as comunidades indí
genas qye se enconlram soba prot~áo do regime tutelar, de acordo coma lei (art. I!! do Esta
tuto do Indio) sáo os que "ainda nao estáo integrados A comunháo nacional" . 

. Coma integrac;áo oficialmente reconhecida pela FUNAl, exclufdos do regime tutelar 
í~d1os e c<;>munidades indígenas deixam de ser considerados como integrantes dessas calego
nas, ou seJa, passam a ser considerados brasileiros, para todos os efeitos legais. 

Como os índios Tuxá, os Pankararu e os Parakanan, aqueles no NO RDESTE e esses no 
An~azonas, mu.ilos outros grupos tribais estáo soba mesma amea~a provocada pelo avanc;o da 
soc1edade dommante sobre o território indígena, cm todas as regiocs do País. 
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V - ALGl,JNS l,ONTOS SOBRE OS POYOS INDfGENAS 
E O UlREl'f O 

Sáo acores em afirmarem Carlos Frederico e Marés de Souza Filho (este advogado e 
membro da ANAl -PR) que, .. o conceito de Cndio ou como insiste em chamar a l«?i brasileira", 
silvícola engloba em uma mesma categoria jurídica todas as sociedades .. de ongem pré-co
lombiana existente no Brasil". 

O Estatuto do fndio define fndio ou silvícola (atribuindo sinonimia aos termos) como 
"todo indivíduo Je origem e ascendencia pré-colom.biana que ~ ide!'t~fica e é idcnti_ficado 
como pertenccnte a um grupo émico cujas características culturais o distmguem da sociedade 
nacional" (Leí 6015, de 19/I 2173, artigo 32 -1). 

No tocante h fonte do Direito, pela ótica do Sistema Jurídico Brasileiro, a esses povos a 
leí, destinando seu cumprimento obrigatório, estende os br~os de sua prot~áo, criando-lhes 
direitos especiais. . _ . _ . . 

A lei reconhece que os usos, costwnes e trada~oes mdígeoas sao fontes do Direlto, su
plementares 1' leí brasileira. O arcabou~o jurídico de 'prot~i~ e direitos ii:tdígenas, _estabe~ece 
respeilo aos usos, costwnes e tra~i~oes ~cstes povos nas. rela~oes de famíha, sucessao, regime 
de propriedade e nos alos e negócaos reahzados entre índ1os. 

Está claro, também que sempre que esses atos e negócios extrapolem a esfera indígena 
e contlitam como direito brasileiro, este será aplicado. Deve-se ter em mente, entretanto, que 
é regra no Dircito Brasileiro que "quando a lei for omissa, o Juiz decidirá oc~ de acordo 
com a analogía, os costumes e os principios gerais, de Direito" (Decreto-lei 4657, de 
04/07/42: Lei de lntrodut;áo ao Código Civil). ' 

Fica claro ainda a soberanía do Estado Brasileiro, na simples idéia de que em qualquer 
conflito de interesses entre índios, ou índios e nio índios, que. mere~a apre~ia~á~ j~diciÉal será 
náo s6 o judiciário nacional que o conhecerá, mas o fará sobo ampéno da lei brasile1ra. !un
damentaJ garanlida a rcpresenta~io indígena junto ao órgáo do Poder Excc~tivo que def me. a 
política e distribui~áo d?s recursos e a pro~io dos índios. E~ rep~esentacsao há de ~refeu
va e nao teórica. Há, aanda, que ser garantida a representa~ao efetiva desses povos Junto ~o 
Poder Legislativo Federal, seja na Cámara dos Deputados, seja no Senado, coro representa~ao 
direta dos pivos: na Cámara e coma representacsáo da ~ntidade ~ac!onal Indígena, no Senado. 

O Direito positivo pátrio, portanto, detemuna constitu~ionalmcnte, que as _terc~s 
ocupadas por indígenas sejam destinadas ao seu usufruto exclusivo e permanent~. Nao s~o 
passíveis de utilizacsao para constru~óes de estradas, barragens e outras obras púb_hcas, senao 
através de um processo legal que t.em com? ápice a ªl?rova~io de em~nda constitucional. 

Náo é isso, porém, o que se tem visto na prátaca de construcsoes de barragens e estradas 
pelo Governo Federal em tercas in~ígenas. O Dir_eito Posit~o c;issü!• se expressa: . 

Artigo 198 - As terras habitadas pelos sdvícolas sao mabenávets nos ~ermos qu". a ~ea 
federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecado o seu dareito 
ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades netas existentes. 

§ l~ - ficam declaradas a nulidade e a extin!(áO dos efeitos jurídicos de qualquer natu
reza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupa~áo de tercas habitadas pelos silvíco
las. 

§ 2!! - A nulidade e extin!JáO de que trata o parágrafo anterior náo dáo ~os ocupantes 
direito a qualquer a~áo ou indeniza~áo contra a Uniio e a Fundacsáo Nacional do Indio." 

APENDICES: a) Os Estudos Antropológicos, Etnográficos e Folclóricos em Sergipe. 
No presente apendice - preciosa colec;áo Jackson da Silva L~~a -vamos ~estacar d.v. do ~u
tor, alguns aspectos importantes para o nosso tra~alho. _lruc~alm'e~te~ le-se na lntr~ucsao: 
.. Nao é de se admirar a escassez de trabalhos de sastemauza~ao e b1bhográfico nos diversos 
ramos <las ciencias e das artes em Sergipe, capazcs de mudar uma visio por alto do que tem si
do feíto culturalmente au-avés dos anos. No tocante hs referencias precursoras como ciencias 
autónomas, estruturadas a partir de um objeto próprio, e com raio e a~áo def!nid_o, ~ antropo
logía, a etnografía e o folclore datam, relativamente de pouco tempo, o que nao sigmfic_a d1zer 
qu~ os fat~s hoje inv~stiga<los _cm cada uma dessas áreas, tenham pas~do desperceb1das há 
do1s ou ma1s séculos, Já que mu1to deles foram observados e cataloga_dos até. 

No século X V 1 a referencia mais remota de essencia etnográfica, se nos depara na céle
bre carta do Padre lnácio de Tlosa de 7 de setembro de 1575, ao Geral Ja Companhia, relatan
do os fatos ocorridos na missáo de Gaspar Lourencso. quando da tentativa pacífica da c~teque
se dos silvícolas que aqui habitavam ao despontar do século XVII, coma febre alucmadora 
das minas de prata, tidas como localizadas em território scrgipano. 
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Na l listória de Sergipc, nessa fase, o <¡ue mais se comenta é a dcscoberta do El-Dorado 
por Belchior Días Moreira (ou Moréia) ou por seu filho Rubélio (ou Robério) Días Moréia no 
século XVIII, acode-nos logo l lembran~a o registro feíto por freí Antonio de Santa Maria 
Jaboalíio e em seu livro .. Orbe Seráfico Novo Brasílico" - 1761 no qual póe a igreja a servi~o 
da escravatura, como era comum nessa época, solidário na pcrseguicsáo e captura de negros es
cravos fugidos; no século XIX Antonio Moniz de Souza contribuí com valiosa investiga~ócs 
etno-hist6ricas nos scrtóes Je Sergipe, Bahia e Alagoas. 

Por último nao é de se duvidar a solitária análise de psicología étnica que nos deixou 
Tobías Barreto em seu "Ensaio da Pré-llistória da Literatura Clássica-Alemá'º, publicada cm 
prindpios de 1884, no Jornal de Sergipe. 

Diga-se de pa~agem que cabe o mérito a Sílvio Romero em documenlar as primeiras 
manifesta~Oes folclóricas da alma sergipana. Depois de Sílvio Romero o folclorista que gozou 
de mais prestígio, cm termos regionais, foi Clodomir Silva, náo lanto por sua obra, mas por 
sua prese~a atuante nos meios intelectuais scrgipanos. 

b) Documentos Aprovados (Reuniáo de antropólogos e advogados em 911211980): 
1 - Sobre terras indígenas: A legislacsao brasileira asscgura as comunidade~ indígenas.o 

direito ls suas tercas. Entretanto, a realidade dos fatos mostra claramente uma erase generah
zada. A Emenda Constitucional n!? 1/69, artigo 198, expressa a garantía e inalienabilidade das 
terras habitadas pelos índios. Sua posse permanenle e o usufruto exclusivo das riquezas e todas 
as utilidades nelas existentes. 

Cumpre lembrar que a disposi~5o constitucional é, na hierarquía, a c.lisposicsáo máxi
ma. O Estatuto do f odio, Leí 6001173, artigo 17, reitera aquel a garantia, referindo-se a inda, 
as tercas de domfnio (possc e propriedadc) das comunidades indígenas e 1's áreas reservadas. 

Terras habitadas .. pelos fndios, na dcfinicsao do artigo 23 do próprio Estatuto, sáo as 
tercas que .. de acordo com os usos, costumes e tradi~oes lribais detem e onde habita ou exerce 
atividade indispensável A sua subsistencia". 

A rel~áo das comunic.lades indígenas com suas tercas é complexa e íntima e concluí o 
uso de recursos econ6micos e a prática de atos religiosos e de rela~oes sociais. A terra dessas 
comunidades náo pode ser entendida como mercadoria ou bens comerciáveis, mas como um 
espacso contínuo, um conjunto indissolúvel de recursos econOmicos e áreas de importancia 
cultural e social. Essa é, portanto, a interpreta~áo corceta da prote~áo constitucional As tercas 
das comunidades indígenas. 

A demarcacsao ~ mecanismo previsto no Estatuto com meio assecuratório clessa pro
t~áo. O direito prexiste A demarca~áo, cuja fun)áo é materializá-lo (Estatuto do fndio, art. 
25), obedecidos os conceitos supra. 

A demarca~áo, entretanto, nio só foi terminada no prazo estipulado no próprio Estatu
to (art. 65), como muitas vezes desrespeilou os prcceitosjurídico-antropológicos. A posse das 
comunidades indígenas t~m sido diminuída ou extinta nao s6 através da concessáo de certidócs 
negativas de existencia de índios pelo órgiio titular, bem como pela omissáo da fUNAI diantc 
das invasóes por parte de particulares e interven~áo indiscriminada por parte do Estado. 

Esse desrespeito hs tercas indígenas coloca-se no quadro mais ª!nplo _de prioridades 
político-econOmicos definidos pelo Governo em seu modelo desenvolv1mcnl1sla, cm que se 
estabelecem critérios com base em discutíveis interesscs empresariais de ordem nacional e in
ternacional, deixando de lado quaisquer consideracsóes sobre os preju{zos sociais ~s comuni-
dades indígenas. . 

No que diz respeito específicamente A interven~áo pelo Estado, ele se tem reahzado em 
desobediencia ao texto legal (art. 20 do Estatuto), que só admite em caráter excepcional quan
do da inexistencia de solu~áo alternativa. 

Considerando o legítimo direito das comunidades indígenas A posse tradicional de suas 
tercas sáo necessárias medidas de acsáo urgentes e prioritárias, consistenles em: 

a) demarc~io das tercas indígenas, em conformidade comos critérios supra referidos; 
b) corr~io das demarca~óes efeluadas com prejuízos das comunidades indígenas en

volvidas; 
c) prote~áo efetiva contra quaisqucr invasóes das terras indígenas e uliliza)áo de seus 

recursos naturais e 
d) inclusáo das comunidades indígenas e atendimento de suas neccssidades nos planos 

de deseqvolvimento regionais. . 
E imprescindível para a eficácia das medidas de protecsao ~s lenas das comu~tdatles 

indígenas, que essas se manifestem; que essa manifes~á<> nao scja manipulada ou obtada sob 
prcssáo; e que sejam ouvidos os represcnlantes qualificados da comunidade.cientf~ca, em to
das as etapas de quaisqucr processos ou dccisóes que possam afctar as comumdades mdígenas; 
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e) SO U RE A TUTELA E A INTEGRA~ÁO DOS PO VOS IND( GENAS: 
A situw;iio jurídica e política dos ímlios brasileiros. através da figura da tutela, exige 

uma defin~áo niais precisa da natureza dessa institui~áo . No Direito Civil, a tutela tem como 
justificativa a Jcfcsa dos Jirdtos dos incapazes. A incapacidade se distingue em absoluta e re
lativa. 

Na incapaciJade absoluta, o tutor manifesta a vontade em nome do tutelado, isto é, o 
substituí. Enquanto que na incapacidade relativa, a manifesta~iio de vontade é do tutelado, as
sistiJo pelo tutor. 

O Código Civil define o índio como relativamente incapaz (art. 6<.!, inciso 111 e seu § 
único). Nao cabe, portanto, ao tutor substituir a manifesta~áo de vontade do tutelado, mas 
apenas assisti-lo. 

A finalidade da tutela é garantir a liberdade e niio cerceá-la. Ao tutor cabe entáo de
fonder intransigentemente os direitos e interesses dos povos indígenas definidos pelas próprias 
comunidades indígenas de acordo com seus padróes de organiza~áo. 

O papel funJamental do tutoré preservar a liberdade para a expressáo da manifesta~áo 
de vontade do tutelado. Nao cabe ao tutor mediar os interesses contlitantes de índios e nao fn
dios, mas ao contrário, iJentificar-se integralmente comos interesses dos povos que defende. 

O intuito da tutela pressupóe idcntidade de interesse entre o tutor e o tutelado. A lei de
fine que os índios serio tutelados pela Uniáo, que delegou poderes ll Funda~áo Nacional dos 
fodios (FUNAI). A FUNAI, no entanto, enquanto órgáo do Estado, tem-se identificado nao 
mais com os interesses nelc representado. 

A tutela tem sido transformada em empecilho a livre manifesta~i~ da vontade do tute
lado, que dcveria informar e dirigir a a~iio do tutor. Para o Estatuto do Indio, "integrado é o 
grupo indígena e qualqucr de seus membros que, inseridos em sistemas interéticos (OJiveira) e 
tendo alcan~ado a etapa de integra¡;io (Ribeiro) sem com isso se assinalarem a sociedade na
cional, foram por esta legalmente investidos e reconhecidos na plenitude da capacidade civil e 
do scu exercício". 

Em dccorrencia, "integra~áo é, para o Estatuto do fndio, o estado atingido pelo fndio 
ou grupo indígena no interior do sistema interético (Oliveira), mediante ato jurldico emanado 
da sociedade nacional, que o investe e reconhcce na plenitude da capacidade civil e do seu 
exercício, depois de ha ver alcan~ado a etapa de integra~áo (Ribeiro) sem que esse estado deva 
conduzir ~ assimila<;áo ou dela decorra" . 

E, pqis, a integra<;áo, assim entendida, o objetivo final de uma política que regida pelo 
Estatuto do Indio dcve exercer-se, "progressiva e ham1oniosamente", .. respeitando" a coesáo 
das comunidades indígenas", garantindo-lhes .. a permanencia voluntária cm seu habitat" e a 
possc permanente das terras que habitam" (Art. 2'.! e scus incisos), com respeito pelos "usos, 
costumes e tradi<;óes das comunidades indígenas e seus efeitos, nas rela<;óes de família na or
dem de sucessáo, e no regime de propriedade" (Art. 6!! in Agostinho Pedro- Emancipa~áo do 
índio - vol. 32 - Fev. 1980). 

3) PAUQUES NACIONAIS EM ÁREAS DE PARQUES INDÍGENAS 

Considerando a recente medida tomada por organismos oficiais, que permite a super
posi¡;ao de áreas de prote~iio governamental sobre áreas indígenas, temosa ponderar que im
planta<;ao de parques nacionais, reservas biológicas (IDOF) e r~rvas ecológicas (SEMA) cm 
terras habitadas imemorialmente pelos pivos indígenas cria problemas de difícil soJ~áo no 
quadro da legisla<;áo atual, por duas razóes fundamentais: primeiramcnte, porque, por dispo
si<;áo constitucional expressa (art. 198 e §§),os povos indígenas tem assegurada posse perma
nente sobre as tcrras e usufruto exclusivo das riquezas naturais. 

Em segundo lugar, na sistemática da legisla~áo ambiental (art.52 do Código Florestal), 
as áreas protegidas destinam-se a integral preserva~áo da flora e da fauna naturais. Nesse cho
que de objetivos, há que ressalvar aquele assegurado constitucionalmente aos povos indígenas. 

Portanto, no plano administrativo, urge compatibilizar e subordinar o objetivo de pre
scrva<rao ecológica. Será necessário garantir aos indígenas a posse em áreas suficientemente 
extensas e contínuas, que lhcs assegurem condi~óes de sobrevivcncia, ou se ja, garantir-lhes a 
possibilidade de exercer livrcmente atividades económicas, sociais e culturais: ca~a. pesca, 
coleta, perambula~áo e deslocamento periódico necessário ao rejuvenescimento ecológico da 
rcgiáo por eles ocupada. 

Desta forma, a atual tendencia de excluir os indígenas dos Parques ou reservas naturais 
nao natural considerando que popula~óes humanas também integram o ecossistema. Violar
se-iam. assim, as rcla<;óes biológicas, isto é, a própria ecología do grupo étnico que se quer 
preservar cm sua integridade cultural. 
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Para resguardar os interesscs das popula~ócs indígenas em rcla<;ao aos pr6prios intcres 
ses da ~o~i.cdade r_iac.ional é indispc'!_sáv.el adotar uma política conjunta de prcserva<;ao que 
compat1b1hza os d1rc1tos das popula<;ocs mdígenas coma preserva¡;áo do meio ambiente. 

4) SOBRE O PROJE'l'O RONDON E AS ÁREAS INDf GEN AS: 

Os presentes ao encontro "Os fndios pcrante o direito", reuniao de antropólogos e ad
vogados realizada na Universidade federal de Santa Catarina, nos días de 9 a 11 de outubro de 
1980, manifestam sua surpresa e profunda aprecnsao di ante da notícia veiculada pelos jornais 
(Estado de Sáo Paulo, de 07/10/80) que o Projeto Rondon será carregado do cadastrado de to
das as áreas indígenas do pafs. 

Esse convenio entre o Projeto Rondon e a FUNAI é apresentado como forma de levar 
o conhecimento dos problemas enfrentados pelos grupos indígenas a juventude e a universi
dade. Sem pretender julgar os objetivos e os resultados do Pro jeto Rondon, consideramos in
teir~ntc: inadcquada a utili~ao dos cstudantes do Projeto Rondon para scmelhante tarcfa. 
~m pnm~1ro lugar. por se. tratar de algo que exige capacita<;áo, técnica específica e experien
cia que nao podem ser obtadas a través de um treinamento de do is ou tres dias ministrado a jo
vem despreparados. 

Em scglUldo lugar. por acreditannos ser um bem menos oneroso e arriscado de se 
conscie.ntii.ar ~ ~pula~óes ur~anas. e espe~ialmente a juventude, sobre a realidade vivida pe
los fnd1os bras1le1ros. Entre tats empreend1mentos, cabe lembrar o próprio trabalho da FU
NAI, através do Museu do fndio. 
. Os antro~logos e demais setores da sociedade civil comprometidos com a defesa do 
mteresse dos Indios também tem realizado urna longa atua~áo nesse sentido apesar das inú -
meras dificuldades que encontram. ' 

Tememos. cm suma, que esse seja mais um Projeto sem qualquer efeito benéfico para a 
solu<;áo dos problemas reais dos {odios, podcndo, ao contrário, criar pcrigosos e imlesejáveis 

5) PROPOSl<;ÁO E RECOMENDA<;ÓES 

O§ participantes da reuniáo de antropólogos e advogados em que se debateu o proble
ma "Os Indios ~erantc o Direito .. , realizado em Florianópolis (SC) de 9 de outubro de 1980, 
conclave patrocmado pelo Programa de Pós-Gradua<;áo cm Ci~ncias Sociais, da Universidade 
Federal de Santa Catarina, propóem: 
. - Que scja constituída de Comissáo de Advogados e Antropólogos. através de suas en-

tidades de classe - a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associa<;ao Brasileira de Antrologia 
- com o objetivo de criar órgiios a nível nacional e estadual. de assistencia e estudos sobre os 
problemas dos povos indígenas brasileiros; · 

. - Que a O~dem dos Advo~ados do Brasil, no cumprimento da missáo que Jhe atribuí o 
~rtago. 87-1, combmado com ~ art1g~ 90 dos E~tatutos (Le1 n<.! 4215/63) e considerando a pccu
har d1ficuldadc do patrocínio de mteresses mdígeoas, especialmente quando se dcfrontam 
~om apetites económicos. assuma pela nomea~áo de advogados a defesa das coisas dos povos 
m~íge.nas, quand<!_ for solicitada scm que isso exclua o cumprimento pela FUNAI, de suas 
atnbm~óes de órgao tutor. corno defensor dos mencionados interesses. 

- A presente proposi~io, se aprovada pelo plenário deverá ser encaminhada A dirc~áo 
dos órgios de classe acima mencionada, por delibera~iio, estrutura e articula~áo da proposta. 

RECOMENOA~ÁO: 

Os participantes da Reuniio de Antropólogos e AdvogaJos, cm que se debateu o pro
blema "Os fndios Perante o Direito", realizada cm Florianópolis (SC), de 9 a 12 de outubro 
de 1980. conclave patrocinado pelo Programa de Pós-Gradua~iio cm Ciencias Sociais da Uni
versidade Federal de Santa Catarina, recomendam: 

1) Que nos Cursos Jurídicos Nacionais se inclua, como matéria curricular, ou como 
parte int~grante da Cadcira de Direito Constitucional e com a relevancia que merece, o direito 
que preside as rela~óes entre brancos e fndios no Brasil, ou seja, das rela~óes interétnicas; 

2) Os participantes da Reuniño de antropólogos e advogados, cm que se debateu o pro
blema "Os Índios Perante o Direito", realizada cm Florianópolis (SC), de 9 de outubro de 
198?, corn:lave patrocinado pelo Programa de Pós-Gradua<;áo em Ciencias Sociais, da Uni 
vers1dade l·ederal de Santa Catarina, recomcndam: 

3) Que a Comissáo Executiva deste Conclave se dirija ao Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), solicitando o scu breve pronunciamcnlo sohre a consulta 
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formulada pdo Dr. Ewton Montene_g~o Guimaráes. ~ Se~ciona~ do Espíri~o ~ant~ a propósi= 
to de sua rem~ao ou Je outro caus1d1co, para o patnmómo dos mteresses md1genas dos Gua 
rari e Tupiniquins. . . . 

Co"n1plementando nosso m~desto estudo ~b~.e. o indígena. v~os.~ttaI:, a~ut alguns 
elementos extraídos Je Juas obras dignas de menc;ao: fes~s de Santana e ~s Indios Xucu
rus e Kariri em Palmeira dos Índios'' (Alagoas), respectivamente, dos esc;:ntor~ alag.oanos 
()jalma de Me lo Carvalho ~ Luiz 8. ·¡~ orres q~e. d. v .• passamos. a transcreve-los: A pág~~~ ~O 
e scguintes de "1.:estas Je Santana", daz o escritor sa~~anense DJalma ~e Meto ~arvalho. ~·
beira do Panema: os primeiros habitant~ desta regaao for~~ os índtos canuJÓS ou fulmó~. 
Pertenciam ~ tribo localizada na sena de Aguas-Belas, no v1zmho estado de Pernambuco. V1-
viam cspalhados ao longo das margcns do rio lp~erna. afug~ntados que ~o~ pelas cha~a
das .. entradas e bandeiras" ou dcscedores e corsários que rcahzaram a_s P.r~nlCtras ~netra~~s 
pelo rio Sao Francisco em meados de 1656 a 1661. Já que nossos pr11rut1vos habitantes (d1-
zcmos nosso. Je Santa.;.. do lpanema), foram fndios. a pala~a .. ~anema" foi hcrdada de~ses 
nativos e vem a significar agiu1 ntim, imprestável. A propósito, dtz-nos o prof~r e escrtt<?r 
conterraneo Tadeu Rocha, cm seu brilhante artigo .. l lá 200 anos". pub~1cado n~ dta 
18/03/ l 97 l no Diário Je Pernambuco; "A chamada ribeira do panema pcrte~c1a ao sertao de 
fora e seu desbravamento ocorrcu no século XVII com a expansáo dos curraas pen1amb~ca
nos, pela parte sul da velha capitanía de D~rte C<?Clh~. É certo que em 1611 os se~latu~tas 
pernambucanos já ocupav~m a a~astada re~1ao senu-ánda do alual estado de Ala.goas, fixan= 
do-se em Jaciobá, que hoJc é a c1daJe de Pao de A~llcar: Foram, porém, _os rende1ros os c~m 
pradores de tercas dessas Sesmarias que ocup~am, efeuvamente, o sertao aJ~~oano, submdo 
os vales secos Jo Traipu, Jo lpanema e do Cap1á no decorrer do século.~VIll. . f 

Diz a página 7 e seguintes no livro .. O~ fndios Xucurus e K~1n, em Palmeara dos o
dios" o palmejrense (alagoano) e etnólogo Lu1z B. To~es: "Duas tr1bos estabeleceran1-~ em 
Palmeira dos Indios nos comec;os do século XVIII, ma1s ou menos em 1740, a dos Xukuru e 
dos Kariri, ambas Ja na<;áo Tupi. segundo estudiosos. E!lcontraram-se elas. a~s longa pere
grinac;áo cm fuga. Fugiam dos col?~izadores. Era d.eseJO do h.omem branco implantar uma 
nova civiliza<;áo que nunca fora sohcttada P.elos venc!Jo_s. Quenam, a t~<! custo, for~ar o fn
dio a aceitar costumes e cren<;as totalmente mcompat1~e1s com su~ trad1~oes. Naquela época. 
segtmdo um documento escrito pelo Padre José.da Ma1.a M~lo poss1yelmente ~década de se
tenta do século passado, viviam os x~cu~s a betra d'? no Sao franc1~0, ~prox1madamente .na 
regiao comprcenJida pelo alual mumcípao de Colégao. O padre Ma1a fot pár<><:o Je Pal~e1ra 
Jos fndios logo a pa11ir de 1847. J>?rlanto. há apenas setenta e sete anos ~poa.s d~ Fret Do
mingos de Sao José haver cstabelec1do contato comos fnd!o.s. Este fr~de foa o pnmet~o br~o 
a pisar em terras palmeirenses. Do mesmo mod~. os Kann que hav1~ se estabelecado na.re
giáo de Cimbes, no alto sertao pemambucano, t1veram ~desmontar palhoc;as a fim de buscar 
novas paragcns, em face da pcnetrac;áo da. branco. O htoral de Per~~buco e~tava ocupado 
por novos senhores ... restanJo-lhes apenas o sertio. Os xucuru e ~~nn e:strop1ados. da fuga, 
coincidirain na mesma meta cscolhida: as Matas dos Palmares, reg1ao ass~m ~denonunaJ~ por 
causa das milhares de palmeiras que afloravam nas serrase o Vale da Promassa~, lá em baaxo. 

Os primciros armaram suas palh~as. espalhando-as pelo. v~le. ~ partir .dos. sopés das 
serras, ao Norte da cidade, até as lenas dos Olhos d' Água do Ac10~1, hoJe Mumcípao de l~a e 
circunvizinhan<;as, segundo apossaram-se das lombadas nos mac1~os. das serras Boa Vista, 
Goiti Amaro Kandará e Mandioca. Eram bem numerosas as duas tnbos. Segundo Uf!l do
curne~to de 1~22, portanlo, depois de apenas cincoenta e dois anos d~ chegada de Fre1 Do
mingos de Sao José, havia cerca Je 700 indios em Palmeira. número ahás, bem grande par~ a 
época em propor~ao ao grnpelho Je brancos recém-chegados e atarefados com a constru~ao 
de un; povoado dentro <las características da ci~ilizac;iio européia. ":º ~mpo talvez sornassem 
umas q1tarenta casas de indígenas, como no máximo cem acento e cmquenta brancos. 

A medida que a coloni:tac;áo criava rafi.es, os aborígenes com~ara1~ a sofrer pelas no
vas investidas Jo europeu agora As portas dos aldeamentos, que pre~endta melhor efeluar a 
possc, iniciada cm 1500. Pnlmeira oferec.ia boas te~as para a explo~~~ao da _ca~_a-de-ac;~car, a 
mais rcnJosa cultura Ja época, tanto é asstm que veto cont~r. com mats d.e ~ezesscte e!lg:nhos. 

Os índios sofreram outros tipos de vexames: sev1c1as, persegu1~oes. escra_v1dao e alé 
morte. Genocídio, no duro. Mais ou menos em 1770. aparec~u u~ frade, ~onungos de S. 
José, que conseguiu captar a confianc;a dos a~rígenes e lhe fot fácil convence.-los. a cont~í
rcm uma capelinha Je taipa e palha no local situado entre a serra o capela e o s{llo Caran.gucJO, 
boje reconhecido pelo non'k! de lgreja Ve~~ª· Aí! o religioso lanc;o1:1 as bases de Palm~ara dos 
fndios. Depois, veio a saber que ~ssa reg1ao faz1a pa.rte da Sesmana de Burgos e a va.úv~ I?· 
Maria Pereira Gon~alvcs doou meta légua da Sesmana, onde o frade se comprom~leu ~ en~1r 
uma capela para nela ser venerada a imagem de Bom Jesus da Boa-Morte. A doac;ao fo1 rcg1s-
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traJa no Cartório de Garanhuns no dia 27 de julho de 1773. Esta data o instante oficial da fun
dac;áo de Palmeira dos f odios. Ao ser elevada ?l calegoria Je Paróquia, Scnhor Bom Jcsus da 
Boa Morte foi substitufdo por N. S. do Amparo, que se conserva até hoje como a padroeira de 
toda popula~ao católica de Palmeira dos fndios. 

Náo se sabe ao certo a data da criac;ao da Missáo Indígena em Palmcira dos fndios. O 
autor supóe. a~ prova em contrário, que ela tenha sido instalada pouco dcpois da cria~iio da 
Freguesia de N. S. do Amparo. em 1798. Os fndios eram recrutados para as Ordcna~óes das 
Milfcias, entidades paramilitares compostas apenas de nativos, onde cram adestrados para 
combatcrem em guenas. revoluc;óes ou expedic;óes punitivas quaisquer. 

Os fndios palmcirenses, representados por elementos engajados nas Milícias, tomaram 
parte ativa na Guerra de 1817, quando, Alagoas se separou de Pernambuco, e na Guerra da 
Confedera~áo do Equador, cm 1824. Na Guerra do Paraguai. alguns índios marcharam até o 
Sul do pafs, integrando-se numa refrega que durou cinco anos. 

Com a cria~áo da Missáo Indígena cm Palmeira, outros fndios Je aldeias estranhas vie
ram habitar no Municfpio, como os Uruaz, Trapcr e Camijó. Palmcira dos f ndios chegou a ter 
pelo menos tres companhias de Milfcias, scndo duas Kariri e uma Xukuru. A autoridade má
xima entre os fndios logo abaixo Jo Diretor, era o Capitá-Mor. As companhias eram coman
dadas por um capitáo, um alferes e urn sargento. 

Parece que as companhias eram formadas por um mínimo de 50 fndios. No tocante ao 
direito da terra para os fndios, "de nada adiantava contrapor o direito de posse secular, ou 
mesmo multissecular, da terra. Os Cartórios e a magistratura dos brancos só rcconheciam 
papéis assinados por branco, ou destes para seus sucessores. 

Houve muita briga e correu muito sangue. Ainda assim as pendencias continuaram. 
Em 1861, o Juiz da Comarca de Anadia, Dr. Serapiáo Eusébio de Assunc;iio, dcu ganho de 
causa aos fndios. Finalmente a vitória ... mas vitória de Pirro. Faltou a imissño na posse. Vol
tava tudo a estaca zero. 

Massacrados desde que comcc;aram a coexistir com o branco, nern dcpois da senten~a 
cessou sua via crucis. Só em 1954 o Govemo Arnon de Melo veio a despachar o rcquerimento 
doando definitivamente ao Municf pio as terras que outrora estavam sob o dom{nio da indiada. 
Devido l tenacidade de Juta do caboclo Alfredo Celestino da Silva (falecido), eis que o Servi
c;o de Protec;áo ao Indio- SPI, boje FUNAI, comprou algumas tarefas de tercas, denominadas 
.. Fazenda Canto", onde foram alojados os remanescentes dos primitivos donos de Palmeira 
dos fndios. Os fndios somam, atualmcnte, na Fazcnda Canto, mais de 700 pcssoas. 

Cassado entre si, as duas tribos fundiram-se como tempo. l loje, os remanescentes sáo 
considerados Xucuru-Kariri. No que diz respeito ao casamento e problemas scxuais, diz o 
nosso etnólogo Luiz B. Torres (página 61 e scguintes): "Pouco se sabe sobre o cerimonial 
adotado nos casamentos pelos primitivos {ndios. O pouco que restou na memória dos mais ve
lhos, que lhes foi transmitida oralmente pelos ancestrais, oáo dá para oferecer uma visáo pre
cisa dos acontecimentos." 

"Dizem que no dia indicado para as bodas, o terreiro estava bem ornamentado. A noi
va, graciosamente fintada de urucu, ou a~afráo. que tinge de vermelho, e de gcnipapo, que dá 
urna color~iio azu aguardava na maloca o momento de se mostrar aos mcmbros da tribo e de 
entregar-se ao esposo. 

"Os dan~arinos estavam na camarinha, se defumando e se preparando para o Toré (que 
é verdadeira ora~áo-da~a dos xucuru-kariri." A noiva entáo saia para o encontro como noi
vo que lhe oferccia um teid. "Todos os olharcs fixavam-se nela. Solene e imbufJa das respon
sabilidades que a aguardavam, dcitava-se de papo para o ar no meio do terrciro. O noivo mar
chava ao seu encontro, deitando-se sobre ela, cobrindo-a com seu corpo. Depois, vinha outro 
índio e se colocava por cima dos dois. Mais outro se deitava por cima do tcrceiro e assi~ por 
diante, ia subindo sobre o corpo frágil da noiva urna piramide humana alé que ela, náo mais 
suportando o peso, soltasse um gemido. 

"Nesse momento o casamento estava consumado pecante as leis da tribo, e ela teria 
tantos filhos quantos fossem os fndios que suportou sobre ela. A mulhcr que Jesejasse muito 
prestígio, pedia ao céu <1ue lhe desse família numerosa. 

"Nos torés, as mulheres se distinguem pelas fitas de palhas tccidas que usrun nos cabe
los. As virgens usam a tita na cor natural, as casadas, na cor azul, e as mulheres livrcs na cor 
verrnelha. 

"O homossexualismo nunca existiu enlre os xucuru-kariri antigamcnte. O pajé Miguel 
Celestino informou-mc (diz o autor) que jamais teve conhecimcnto de um índio que praticasse 
pederastia. Infelizmente nunca foi feíto um estudo especializado sobre o assunto. 
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"As prostitutas nao sao consideradas fora Ja leí. Os índios aceita;'ll o fato como coi~ 
normal, ~m que a prostituí'-'ªº possa acarretar san~ócs ~a tribo .. A respeato d<! assunto, o P~Jé 
me disscicontiuua o autor) que uma avó falava com muato respello e vcnera~ao de urna índaa, 
prostitut~. 4uc figurou no Aho Conselho Tribal, entre os nlais sábios e importantes, sempre 
queriJa por todos. _ . . 

Muito embora o que vamos narrar, doravante, nao seJa referente. A vida ~x.ual dos ín
Jios de Palmcida Jos Indios (Alagoas), face a esse problema de ccrta 1mportanc1a para nós 
ernólogos, faz-se míster abrirmos aquí um parcntese para transcrevermos algumas conside
ra<;ócs valiosas contidas no monumental estudo intitulado "A VI.DA SEXUAL DOS SEL
VAGENS" de Uranislaw Malinowski - 1982, obra de 525 págmas que, d.v., passamos a 
transcrcver ipsis literis: "Prefaciando este notável estudo, diz o mestre Havelock Ellis; a ~i~a 
sexual dos selvagens aguardou por muito tempo quema observasse e descre~esse com objet!
vidade científica. Em virtude de tabus sexuais que pesam tanto sobre o espínto do honlCm ci
vilizado como sobre o do selvagem, esse assunto viu-se sempre envolto em mistério; um 
mistério fascinante ou sombrío, conforme a atitude geral que prevalecesse, cm determinada 
época, com rela~ao ao selvagismo. . . 

Vamos seguir os passos do grande pcsqu1sador de Argonautas do Pacífico Octdental -
1976 (Argonauta of the wcsten1 Pacific) do dr. MaliÍlowski cujas qualidades rcconhccidas pe
los doutos sáo: cabedal científico, inteligencia aberta, paciencia na observa~áo, empalia na 
compa·eensao. É conhecido pelas numerosas monografías q~e publicou sobre di~erentes aspec
tos sociológicos da cultura selvagem, baseados, ~m sua mator parte! nas .pesquisas co~ os. ha
bitantes das IJhas Trobiand ao largo da Costa Onental da Nova Gumé. Junto aos qua1s v1veu 
em contato direto por Jois anos. Pode-se dizer, sem rcceio de estar exagerando que" A VIDA 
SEXUAL DOS SEL V A GENS" do Noroeste da Melanésia ficará como um clássico cujo va
lor só fará aumentar como passar do tempo - concluí o grande etnólogo Havelock Ellis. 

Passemos "º texto: " ... no item 111 intitulado Rela~óes Pré-Nupciais entre os Sexos 
(página 85 e seguintes) se le: "os trobriandeses sao muito desembara~ados cm suas rela<;óes 
sexuais. A inicia<;ao sexual desscs nativos com~a cm urna idade muito tenra. ~ libe~dade e 
independencia das crian~as estendem-se também ~ esfera sexual. O ato sexual mfantal, ou o 
que lhe sirva de sucedaneo é considerado um divertilllCnto inocente. Para eles, ter rela~óes 
(kayta) é urna forma de brincar. Trocam entre si um coco, um punhado de contas ou algumas 
frubls do mato, e cm seguida vao se esconder e kaita. Considera-se, entretanto, que nio é con
veniente os meninos fazerem isso cm casa. T em sempre de ser feíto no mato. atuado o com~o 
da vida sexual auténtica na idade de seis a oito anos para as meninas, e dez a doze para os me
ninos. A partir dessa época, a sexualidade assume importancia cada vez maior A ~ida que os 
anos passam, até finalmente acalmar-se por for~a das Jeis da natureza. Juntando galhos de ár
vores e peda~os cJe pau, as crian~as improvisam urna cabana cm algum ponlo isolado da selva 
e lá se abrigarn um ou mais casais, brincando de marido e mulher. Oepois de comerem, os ga
rotos lutam uns com os outros, ou entáo kaita (copulan1) com as meninas. Note-se "que nao há 
nenhuma interferencia de pcssoas de maior idade na vida sexual das crian~as. 

Quando, na idade dos doze aos quatorze anos, o menino alcan~a o vigor físico que 
aoompanha a maluridade sexual, e quando, acima de tudo, sua maior robustez e maturidade 
mental permitcm-lhe tomar parle - ainda que de maneira wn tanto limitada e intermitente -
em algumas das atividades económicas dos mais velhos, ele deixa de ser considerado crian~a 
(gwadi) e assumc a condi~áo de adolescente (ulatile ou t'ulatile). 

A partir dessc momento, porém, passa a usar a tanga, de maneira mais regular. A me
nina. a passagem da infancia para a adolescencia é assinalada por sinais físicos visfveis: seus 
seios se enchem e se tornam arredondados; come~anl a aparecer os pelos pelo seu corpo; seus 
menstruos seguem o ritmo de fluxo a cada lua - dizem os nativos. 

Ela nao tem grandes mudan~as a fazer cm seu modo de vestir-se, pois já come~ara a 
usar o saiote. de fibras muito antes de o menino ter posto pela primeira vez a sua tanga. Coma 
entrada do menino ou m na na adolescencia, a natureza da atividade sexual de um como de 
outra torna-se mais séria. 

Dcixa de ser mera brincadeira de crian~a para ocupar um lugar importante entre os in
teresses vilais. Com o tempo. ll medida que rapazes e m~as vao ficando com mais idade, seus 
casos Juram muis tempo e os lasos que os unem uns aos outros ganham cm solidez e cm per
manencia. 

Em condi<;óes normais todo casamento é precedido por um periodo mais ou menos 
longo Je vida sexual em comum. É um fato que náo demora a ton1ar-se do conhecimento pú
blico e do qual se fala como se se tratasse de urna comunica~áo pública dos projelos malrimo
niais Jo ca.sal. 
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Constituí, por assim dizer, um leste para verificar a profundidade da sua afci~ño e o 
grau de compatibilidade de seus temperamentos. Esse período de experiencia serve também 
para dar ao futuro marido, e a família da mulher o tempo de se prepararem economicamente 
para o casamento. 

Evidentemente, dois amantes que vivem juntos em urna bukumatula (recanro lntimo) 
nao cstao ligados um ao outro por nenhum la~o válido do ponto de vista tribal ou scja imposto 
pelo costume. Eles se juntam por fon;a de uma atracráo pessoal o que mantém sua liga~áo é a 
paixáo sexual ou o afeto que o tempo se formou entre ambos, mas podem separar-se quando 
bem entenderem. 

O fato de uma liga~ao temporária transformar-se geralmente cm uma uniao perma
nente e acabar em casamento, deve-se a um conjunto de causas complexas. Outra caracter(sti
ca de importancia capital, do casamento tal como concebem os nativos das llhas T robriand é o 
noivado de crian~as. lsto está ligado ao casamento de primos cruzados. 

Sao motivos para o casamento: 1) depois de terem os parceiros vividos juntos por um 
certo periodo; 2) mostrar ao público que estao juntos e 3) permaneccndo cm companhia um do 
outro, por longos espar;os de tempo. 

O trobrinnand!s só adquire todos os seus direitos na vida social a partir do dia em que 
se casa. Também, a razáo mais importante para o casamento sobo ponto de vista do homem é 
a vantagem económica. O casamento traz consigo um considerável tributo anual em alimentos 
básicos, que a família da mulher é obrigada a dar ao marido. 

Para finalizar este estudo ~ parte, vamos focalizar o capítulo VI: O DNÓRCIO E A 
D/SSOLU~ÁO DO CASAMENTO PELA AIORTE: a ruptura do casamento pelo divórcio e a 
sua dissol~io pela morte lan~am luz reveladora sobre a natureza dos l~os matrimoniais. O 
divdrcio que os nativos chamam de vaypaka (vay quer dizer casamento e paka de payki, recu
sar) nao é infreqüente. Todas as vezes que existe entre marido e mulher um desacordo por de
mais agudo, ou que brigas amargas ou u¡n cidme feroz tornam insupor~veis os la<;os que os 
unem, o casamento wde ser dissolvido. E uma arma de que as mulheres se servem mais amiú
de para os homens. E raro que um homem repudie sua mulher, embora em princípio tenha di
reito a fcl-lo. 

Em caso de adultério, lem o direito de matá-la. mas o castigo, em geral, nao vai além 
de urna surra (ou pisa). As vezes, limita-se a urna admoesta<;ao, ou simplesmente o marido fe
cha a cara para ela. Se ti ver outros motivos de queixa contra sua esposa - mau genio, pre guisa 
ele -. arranjará facilmente consolo fora de casa (os ta~os matrimoniais nao conslituem para ele 
um obs~culo sério a essas experiencias), sem precisar perder o bencfício do tributo matrimo
nial que recebe dos parentes de sua mulher. 

Registrem-se em contrapartida diversos casos de mulhcres que deixaram seus maridos 
cm conseqücncia de maus tratos, ou porque eles lhes foram infléis ou porque elas se apaixona
ram poroutros homens. Em certos casos, os motivos que conduzem ao divdrcio sáo menos di
retos, como, por exemplo, quando surge um desentendimento entre o marido e a família da 
mulher. Em casos de dtscórdia entre duas comunidades. é comum dissolverem-se casamentos 
pelo mesmo motivo. 

As formalidades do divdrcio sáo táo simples como as do casamento. A mulher deixa o 
domicílio conjugal levando todos os seus pertences pessoais e dirige-se, ou para casa de sua 
máe, ou para a de seu parente materno mais próximo. Lá permanece aguardando o curso dos 
acontecimentos e desfrutando enquanto isso, de mais completa liberdade sexual. Seu marido 
poderá tentar fazer com que ela volte para casa. 

Enviará amigos portadores de .. presentes de reconcilia~áo" (koluhivi ou lula) para a 
esposa ou para áqucles em cuja casa eta se encontra. Se os presentes forem recusados, o mari
do nao desistirá e tomara a mandar seus amigos quantas vezes julgar ncccssário. 

Urna vez aceite os presentes, a mulher se póe na obrign~ao de voltar para junto de seu 
marido: encerra-se o estado de divórcio e restabelece-se o casamento. A dissolu~áo do casa
mento náo implica de modo nenhum a restitui~ao de qualquer dos presentes trocados quando 
de seu início, a náo ser que a mulher divorciada tome a casar-se. 

Com a morte do marido, sua mulher náo recupera a liberdade. Muito pelo contrário, o 
pode se dizer, sem exagero, que, de certo modo, os grilhóes mais rigorosos e mais pesados do 
casamento sáo os que prendem a mulher dcpois de o vínculo real ter sido dissolvido pela mor
te. O costume a obriga a desempenhar o p<1pel opressivo de enlutada principal, a fazer uma os
tentosa, dramática e extremamente onerosa demonstra~áo de pesar pela perda de seu marido, 
que se estende por meses e. ~s vezcs por anos a fio sobre os desposos do morto. Seu cadáver é 
desenterrado duas vezes, é cortado em peda~os. Alguns de seus ossos sáo tirados do esqueleto, 
sofrem toda sorte de manipulacróes, sáo distribufdos a uns e a outros, aré alcan~arem o repouso 
final. Muito diferente, na concc~áo dos nativos, é a rel~áo da viúva, dos filhos e dos paren
tes por afinidade para com o morro e com o scu cadáver. 
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Poucas horas dcpois a alJcia é invadida por uma multidao de pcssoas coma cabc~a ras
pada, o corpo coberlo por uma camada espessa de sebo e grilando como endemoni~dos. 

1;$ses sao os que nao lem parentesco com o defunlo, pessoas para as quaas sua morte 
nao con~lilui uma vcrdadcira pcrJa. Nas cerimónias funerárias, quando se dáo conta _de 
imjnencia da morle, a mulhcr e os filhos, todos os parenles consanguíneos e os parentes afms 
se reúncm em voila do lcito, acotovelando-se na pequena cabana até náo sobrar espa~o para 
mais ninguém. . . . . 

A consuma~áo da morle, como último susparo do morabundo, faz. sacudir a cabana par 
uma explosao de lamcnta.;óes frenéticas. A viúva, que em geral se mantém A cabe~a_<l<? lea!º• 
soha um primciro grilo agudo, logo respondido pelas outras mulheres, até que a ~l~eaa 10tc1~a 
seja lomada 1x:las bi~arras harmónicas dos cantos fúnebres. Aos parentes por ahmJade ma1s 
Jislante e aos amigos Jo dcfunto permitido ficar com suas unhas, seus d~nte.s e seu cabelo, que 
eles convcrlcm cm toda sorte de on•amentos de luto e usam como relíqu1as. 
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CURUICULUM VITAE 

J. Dados Pessoais 

Nascido cm Santana do lpanema (Alagoas). Casado. 

2. Atividade Escolar 

Curso Primário cm Escotas de Santana do lpanema e na capital Maceió 
Curso Ginasial no Colégio Pedro JI, no R io de Janeiro 
Secundário (Curso Técnico de Contabilidade), na A.C.M., no Rio de Janeiro. 

3. Cursos 

Curso de Especializa~ao de Professor no MEC, no Río de Janeiro 
Curso de Didática (Especial das Contabilidades), no MEC, no Río de Janeiro 

4. Fun~éies Socials 

Registro de Professor da Cadeira de Contabilidade Bancária, do Ensino Comercial: FGV 
Registro de Professor de Matérias lniciais ls Técnicas Comerciais 
Redator da "Gazeta de Noticias .. , e Repórter em 1952 no Río de Janeiro 

S. Fun~éies Públicas 

No Ministério da Vi~áo e Obras Públicas (antigo), Praticante de Tráfego no Departamento 
dos Coneios e Telégrafos 
No Ministério da Justi~a. no Servi~o de Assistencia a Menores, hoje FUNABEM-Rio 
No Ministério do Trabalho, como Escriturário, na Procuradoria Geral da Justi~a 
No Ministério da Justi~ até 1982, como Procurador da Justi~a do Trabalho, em SP 
2! Regiao: Poder Judiciário 

6. Cursos de Nlvel Universitairio 

Bacharel cm Direito pela Universidade do Brasil, na Faculdade Nacional de Direito 
Jomalista diplomado pela Escola Dr. Assis Chateaubriand, no Río de Janeiro 
IX Seminário de Educa~áo e Civismo do Centro de Estudos do Real Gabinete Portugues de 
Lcitura, no Río de Janeiro 
l!!Congresso Nacional de Comunica~ao da Associa~ao Brasilcira de lmprensa, 1971- Rio 
VI Seminário de Problemas Pedagógicos no SENAC, cm 1969- Rio 
Curso PanorAmico da História da "Cidade do Rio de Janeiro", no Instituto Histórico e Geo
gráfico Brasileiro - 1964 (Guanabara) 
Encontro de Professores sobre .. Problemas Pedagógicos", no SENAC, 1972 

7. Outras Atlvldades 

Ex-Professor do SENAC (Scrvi~o Nacional de Aprendizagem Comercia)) até 1973, no Rio 
Ex-Procurador da Justi~a do Trabalho, cm Sio Paulo-2! Regiáo- 1982 

8. Alto Nlvel 

Membro da Academia Alagoona de Letras (sócio correspondente) 
Membro do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas (sócio conespondente) 
Mcp\bro da Academia Goianense de Letras (sócio conespondente) 
Membro da Acadenúa Anapolitana de Filosofia, Ciencias e Letras (Goiás) 
Membro da Academia de Estudos Literários e Lingüísticos (Titular: Anápolis- Goiás) 
Membro do Instituto Histórico e Geográfico Goiano (sócio correspondentc). 
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