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O AGRESSIVO MUNDO DOS BRANCOS 
Certa feita - em voto proferido no 

Supremo Tribunal Federal - disse o 
Ministro Hermes Lima que os fndios, em 
nosso país, tinham uma história do maior 
interesse e até mesmo uma história com 
lances de tragédia (Revista Trimestral 
de Jurisprudência, 49/ 294). 

Durante séculos, processou-se a 
constante invasão do território tribal 
levada a efeito pelos desbravadores do 
sertão. Paulatinamente, foram eles sendo 
encurralados e despojados de suas 
terras, vindo ainda a receber dos 
colonizadores não só uma exploração 
brutal, como uma escravização 
impiedosa. 

Perseguidos, guerreados e espoliados, 
sofreram toda a sorte de atrocidades. 
Não é de admirar, portanto, que sendo 
em número de um milhão, 
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aproximadamente, ao tempo do 
descobrimento, segundo Varnhagen e 
Pandiá Calógeras, ou de um milhão e 
duzentos mil, segundo Julian Steward, 
antropologista norte-americano, 
disseminados por várias tribos do litoral 
e interior, estejam hoje reduzidos 
a sessenta ou setenta mil apena5, 
no máximo cem mil, distribuídos 
por cerca de cento e quarenta grupos 
conhecidos. 

Um dos mais notáveis historiadores 
brasileiros, Capistrano. de Abreu, 
apreciou com muita severidade 
esse episódio da nossa 
história e chegou 

mesmo a indagar: " Compensarão tais 
horrores a consideração de que, por 
favor dos bandeirantes, pertencem agora 
ao Brasil as terras devastadas?" 

Não é este o momento de resolver a 
questão, nem de saber se valeu a pena o 
imenso esforço dos bandeirantes. Júlio 
de Mesquita Filho, em sua obra Ensaios 
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Sul-Americanos, pgs. 213 e seguintes, 
procurou fazer a defesa daqueles que 
deram à América do Sul a configuração 
política que ainda hoje ostenta. 

A História realmente já se pronunciou, 
declarando-os ''não responsáveis ante 
nenhum novo tribunal, precisamente 
porque, como homens do passado, 
entrados já na paz do passado, e como 
tais objeto unicamente da história, não 
suportam outro juízo senão o que 
penetre o espírito de sua obra e a 
compreenda. Eles estão além da 
severidade e da indulgência, assim 
como do vitupério e da lisonja". 

Aliás, desgraçadamente, trata-se de 
contingência a que não se subtraíram as 
nações mais adiantadas. O Congo 
Belga, por exemplo, teve sua população 
nativa reduzida de vinte e nove 
milhões para nove milhões apenas. E na 
Tasmânia, em menos de cinqüenta anos 
de colonização, os ingleses liquidaram 
uma das mais belas raças do mundo. 

Franceses, holandeses, dinamarqueses 
e espanhóis submeteram as populações 
coloniais ao mais severo tratamento. 
Na conquista do México, Fernando Cortez 
celebrizou-se pelas suas crueldades, 
bem como Calleja, general espanhol, 
que entrou para a história com o 
cognome de 11magarefe dos homens". 

Afirmou o professor Egon Schaden, 
no prefácio que escreveu para Xavante 
povo autêntico de B. Giaccaria, que ao 
branco tem faltado uma atitude de 
justiça. Daí a imagem do branco 
traiçoeiro, como reminiscência que ficou 
daqueles séculos passados, daí o 
espírito de hostilidade dos índ ios diante 
do mundo agressivo dos brancos. 

Pela Integração 

Algumas vozes, poucas certamente, 
levantaram-se em seu favor, como a do 
Marechal Rondon ("morrer, se necessário, 
matar nunca"), ou as dos Irmãos Vilas 
Boas, que consagraram suas vidas em 
prol dos silvícolas. 

Entretanto, continuam estes perdendo, 
perdendo todos os dias. Conquanto 
tutelados da nação, não será difícil 
antever, por várias causas, a extinção 
final deles, sem que jamais possa ser 
alcançada a utópica idéia da integração. 

Uma das vozes que se ouviram em 
favor dos indígenas foi a de João 
Mendes Júnior, impressionante figura 
de jurista, juiz e professor, sem dúvida 
" um dos maiores expoentes das nossas 
letras jurídicas, uma das criaturas 
mais representativas do que os 
brasileiros possuem de bondade, pureza 
de costumes, cultura geral, estoicismo e 
retidão de caráter". 

Nasceu ele nesta Capital aos 30 de 
março de 1856, tendo falecido no Rio 
de Janeiro no ano de 1923. Bacharel 
pela Faculdade de Direito de São Paulo, 
foi vereador e presidente da Câmara 
Municipal (1881-1882), lente substituto 
daquela Facu Idade (1889), professor 
catedrático (1891) e diretor do mesmo 
estabelecimento (1916). 

Nesse ano, foi nomeado ministro do 
Supremo Tribunal Federal, cargo que 
exerceu até 1922, quando se aposentou. 

1975 - DEZEMBRO 

Alcançou ele notável reputação quer 
como professor, quer como magistrado. 

Numerosas as 0bras que publicou: 
D ireito Judiciário Brasilei ro, hoje 
considerada como clássica (1910), Os 
Indígenas do Brasil, seus direitos 
individuais e políticos (1912), Uma Sinopse 
da História da Filosofia (1916)e Imposto 
de Transmissão da Propriedade. 

Muitos outros trabalhos escreveu ainda 
ao longo de sua vida realmente 
produtiva: Programa de Ensino de Prática 
Forense, Programa de Curso de Direito 
Judiciário, órgãos da Fé Pública, Elementos 
de Lógica e Psicologia, Prática Forense 
e Processo Criminal Brasileiro, além 
das teses de doutoramento: "A Sanção 
penal é essencial à lei jurídica" e 
"Em que se distingue a pena jurídica 
da pena moral?" 

Por ocasião do centenário de seu 
nascimento, a Faculdade de Direito 
de São Paulo tributou-lhe expressivas 
homenagens e a respeito dele, na ocasião, 
escreveram apreciáveis trabalhos 
o professor Miguel Reale (Revista dos 
Tribunais, 258/ 7), o proféssor Moacyr 
Amaral Santos, o professor Gabriel 
de Resende Filho e o professor Alfredo 
Buzaid (Revista da Faculdade, vol. 51). 

A invocação desse excepcional jurista 
que positivamente integra o nosso 
patriciado científico, levada a efeito pelo 
professor Egon Schaden na sua brilhante 
palestra, induziu-me a fazer um rápido 
apanhado da respectiva legislação em 
nosso país. 

A primeira observação que me cumpre 
fazer é a seguinte: por que motivo 
foram eles denominados de índios? Não 
é difícil a resposta: depois que Colombo 
deu ao novo mundo, que acabara 
de descobrir, a denom inação de f ndias 
Ocidentais, adotou-se o costume 
de chamar de índios os que habitavam 
a América (Larousse du XX. Siecle). 

No período colonial, tivemos a lei 
de 20 de março de 1570, que proibia 
o cativeiro dos índios, com exceção 
dos qu!i' fossem tomados em justa guerra. 
leis, alvarás, cartas régias e provisões 
cu idaram igualmente de afirmar não só 
a liberdade, como a autonomia dos índios, 
cujos direitos individuais foram 
reconhecidos por outra lei de 6 de junho 
de 1755. 

As cartas r~ias de 1808 autorizaram, 
no entanto, a guerra aos índios e a 
servidão dos prisioneiros. Como escreveu 
João Mendes na obra acima referida, 
a causa real , a causa única de todas 
essas cartas régias foi apenas o plano 
de reduzi-los à escravidão. 

Com a proclamação da independência, 
foram eles havidos como cidadãos, visto 
que a Constituição do Império, em seu 
artigo 6, dispunha que eram brasileiros 
todos os que, no Brasil tivessem nascido. 

O Ato Adicional à Constituição de 12 
de agosto de 1834, no artigo 11, n. V, 
aludia à catequese e civilização dos 
indígenas, cumprindo acrescentar que, 
anteriormente, por lei de 27 de outubro 
de 1831 foram eles declarados isentos 
de servidão e considerados como órfãos, 
para lhes serem aplicadas as providências 
das Ordenações, livro 1, Título 88. 

Na República, a primeira iniciativa 
concreta de política indígena veio a ser 
o Decreto n. 8072, de 20 de julho de 1910, 
que dispôs sobre o serviço de proteção 
aos índios e localização de trabalhadores 
nacionais, criado no antigo Ministério 
da Agricultura, Indústria e Comércio. 

O serviço criado teve por fim específico 
prestar assistência aos índios (aldeados, 
reunidos em tribos, em estado nômade 
ou promíscuamente com civilizados) 
e essa assistência se desdobrava em vários 
aspectos, disciplinados pelo artigo 2Q 
daquele diploma legal. 

Estendia-se o mesmo Decreto através 
de setenta e sete artigos, mas força 
será convir que a proteção prometida 
jamais se exerceu de modo efetivo, 
sem embargo de ter sido o Marechal 
Rondon o organizador e primeiro diretor 
do Serviço de Proteção aos f ndios. 

Múltiplas foram as causas desse malogro; 
falta de recursos financeiros, falta 
de pessoal habilitado para lidar com 
os índios e marginalização destes pela 
soéiedade brasileira. 

Posteriormente, no Governo 
Washington Luís, sobreveio o Decreto 
nQ 5484, de 27 de junho de 1928, 
que regulou a situac_.ão dos índios nascidos 
em território nacional. 

Vários outros diplomas de menor 
importância foram expedidos até que 
a lei n. 5371 , de 5 de dezembro de 1967, 
autorizou a criação da Fundação 
Nacional do f ndio (FUNAI), regulamentada 
pelo Decreto n. 62.196, de 31 de janeiro 
de 1968, e que teve por escopo reunir, , . . 
num so organismo, o antigo Serviço 
de Proteção dos fndios, o Conselho 
Nacional de Proteção destes e o Parque 
Indígena do Xingu. 

Observe-se que a FUNAI tem 
personalidade jurídica de direito privado, 
co~ sede e foro na Capital Federal, 
e vincula-se presentemente ao Ministério 
do Interior. · 

O Estatuto do lndio 

A recente lei n. 6001, de 19 
de dezembro de 1973, que manteve aquela 
Lei n. 5371, dispôs sobre o Estatuto 
do f ndio. A lei compõe-se de sessenta 
e oito artigos, desdobrados em sete 
Títulos, o primeiro dedicado aos Princípios 
e Defin ições, o segundo aos direitos 
civis e políticos, o terceiro, às terras 
dos índios, o quarto, aos bens e renda 
do patrimônio indígena, o quinto, 
à educação, cultura e saúde, o sexto, 
às normas penais e o último, às disposições 
gerais. 

No Título Primeiro, artigo 1Q, vem 
estatuído que a lei regula a situação 
jurídica dos índios ou silvícolas e das 
comunidades indígenas, com o propósito 
de preservar sua cultura e integrá-los, 
progressiva e harmoniosamente, 
à comunhão nacional, e no parágrafo 
único vem explicitado que aos índios 
e às comunidades indígenas se estende 
a proteção das leis do país, nos mesmos 
termos em que se aplicam aos demais 
brasileiros, resguardados os usos, costumes 
e tradições indígenas, bem como 
as condições oeculiares reconhecidas na lei. 

O artigo 3Q passa a definir o índio 
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ou silvícola e a comunidade indígena 
ou grupo tribal. O primeiro é todo 
indivíduo de origem e ascendência 
pré-colombiana, que se identifica 
e é identificado como pertencente a um 
grupo étnico cujas características 
culturais o distinguem da sociedade 
nacional. E o segundo é um conjunto 
de famílias ou comunidades índias, 
quer vivendo em estado de completo 
isolamento em relação aos outros setores 
da comunhão nacional, quer em contatos 
intermitentes ou permanentes, sem contudo 
estarem neles integrado. 

O artigo 4Q distinguiu os índios em três 
categorias: isolados, em vias de integração 
e integrados. Os primeiros são aqueles 
que vivem em grupos desconhecidos, 
?u de que se, possuam poucos e vagos 
informes atraves de contatos eventuais 
com elementos da comunhão nacional. 
Os segundos são os que, em contato 
intermitente ou permanente com grupos 
estranhos, conservam menor ou maior 
parte das condições de sua vida nativa, 
mas aceitam práticas e modos de 
existência comuns aos demais setores 
da comunhão nacional, da qual vão 
necessitando cada vez mais para o próprio 
sustento. E os terceiros são os que já 
se incorporaram à comunhão nacional, 
reconhecidos no pleno exercício dos 
direitos civis, ainda que conservem usos, 
costumes e tradições características 
de sua cultura. 

O Título Segundo, consagrado aos 
direitos civis e políticos, subdivide-se 
em quatro capítulos: dos princípios, 
da assistência ou tutela, do registro civil 
e das condições de trabalho. 

Quanto aos princípios, há duas normas 
a serem destacadas. A primeira é a do 
artigo SQ: aplicam-se aos índios 
ou silvícolas as normas dos artigos 145 
e 146 da Constituição Federal, relativas 
à nacionalidade e cidadania, esclarecendo 
o parágrafo único que " o exercício 
dos direitos civis e políticos pelo índio 
depende da verificação das condições 
estabelecidas na Lei e na legislação 
pertinente". A segunda norma, a que 
desejava referir-me, é a do artigo 6Q, 
que manda respeitar os usos, costumes 
e tradições das comunidades indígenas 
e seus efeitos, nas relações de família, 
na ordem de sucessão, no regime de 
propriedade e nos atos ou negócios 
realizados entre índios, salvo se optarem 
pela aplicação do direito comum. Mas 
esclarece o parágrafo único que se 
aplicarão as normas de direito comum 
às relações entre índios não integrados 
e pessoas estranhas à comunidade 
indígena, excetuados os que forem menos 
favoráveis a eles e ressalvado o disposto 
na Lei. 

O Capítulo Segundo é dedicado 
à assistência ou tutela. Realmente, pelo 
artigo ]Q, OS · índios e as comunidades 
indígenas não integrados à comunhão 
nacional ficam sujeitos ao 
regime tutelar estabelecido pela mesma 
Lei. A esse regime tutelar aplicam-se, 
no que couber. 
os princípios e normas da tutela de 
direito comum, cabendo a tutela à União, 
que a exerce através do competente 
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órgão federal de assistência 
(parágrafo 10 e 29). 

De confofmidade com o artigo 89, 
"são nulos os atos praticados entre 
o índio não integrado e qualquer pessoa 
estranha à. comunidade indígena quando 
não tenha havido assistência do órgão 
tutelar competente". Mas não se aplicará 
essa regra, desde que o índio revele 
consciência e conhecimento do ato 
praticado (parágrafo único). 

Qualquer índio poderá requerer ao juiz 
competente sua liberação do regime 
tutelar, investindo-se então na plenitude 
da capacidade civil, exigindo-se, para 
tanto, idade mínima de 21 anos, 
conhecimento da língua portuguesa, 
habilitação para o exercício de atividade 
útil, na comunhão nacional, e razoável 
compreensão dos usos e costumes 
da comunhão nacional (artigo 9Q). 

No tocante à emancipação da 
comunidade indígena e de seus membros, 
ela depende de decreto do Presidente 
da República, depois de verificada, pelo 
órgão federal competente, sua plena 
integração na comunhão nacional 
(artigo 11). 

O Capítulo Terceiro é pertinente 
ao registro civil, a ser feito a pedido 
do interessado ou da autoridade 
administrativa competente. Nascimentos, 
casamentos e óbitos serão registrados 
de acordo com a legislação comum, 
atendidas as peculiaridades de sua 
condição quanto à qualificação do nome, 
prenome e filiação (artigo 12). Aliás, 
a. nova Lei sobre Registros Públicos, 
e que entrará em vigor a 10 da janeiro 
próximo, prescreve, em seu artigo 50, 
parágrafo 1Q, que os índios, enquanto 
não integrados, não estão obrigados 
a inscrição de nascimento, que poderá 
ser feita em livro próprio do órgão 
federal de assistência ao índio. 

O Capítulo IV regula as condições 
de trabalho e entre as suas disposições 
avulta a do artigo 14, segundo a qual 
"não haverá discriminação entre 
trabalhadores indígenas e os demais 
trabalhadores, aplicando-se-lhes todos 
os direitos e grantias das leis 
trabalhistas e de previdência social" . 
Estabelece o artigo 15 que será nulo 
o contrato de trabalho ou de locação 
de serviços realizados com índios 
isolados. 

O Título 111, que trata das terras 
dos índios, subdivide-se em cinco 
capítulos: disposições gerais, terras 
ocupadas, áreas reservadas, terras 
de domínio indígena e defesa das terras 
indígenas. Como escreveu o jornal 

"O Estado de São Paulo", edição de 
7 de novembro de 1972, pág. 12, essas 
terras têm sido sempre sacrificadas 
aos interesses econômicos que, sob 
o pobre disfarce do progresso e do 
desenvolvimento, não hesitam em usar 
a violência para destruir culturas 
milenares e, com elas, vidas humanas. 

Pelo artigo 18, as terras indígenas 
não poderão ser objeto de arrendamento 
ou de qualquer ato ou negócio jurídico 
que restrinja o pleno exercício da posse 
direta pela comunidade indígena ou 
pelos silvícolas. 

i: vedada, nelas, a qualquer pessoa 
estranha aos grupos tribais ou comunidades 
indígenas a prática da caça, pesca 
ou coleta de frutos, assim como de 
atividade agropecuária ou extrativa 
(parágrafo 1 Q), 

A demarcação delas é feita 
administrativamente e contra a mesma 
não cabe a concessão de interdito 

,. - .,. possessorio,. apenas açao pet1tona ou 
demarcatória (artigo 19 e seus parágrafos). 

Pelo artigo 22 cabe aos índios a posse 
permanente das terras que habitam 
e o direito ao usufruto exclusivo 
das riquezas naturais e de todas as 
utllidades nelas existentes. Aliás, 
o parágrafo único declara-as inalienáveis 
(Constituição Federal artigo 4Q, IV, 
e artigo 198. 

Posse e usufruto são definidos nos 
artigos 23 e 24, esclarecendo o artigo 25 
que a primeira independe de demarcação 
e será assegurada pelo órgão federal 
de assistência. Anote-se o usucapião 
pro labore previsto no artigo 33: "o índio, 
integrado ou não, que ocupe corno 
próprio, por dez anos consecutivos, 
trecho de terra inferior a cinqüenta 
hectares, adquirir-lhe-á a propriedade 
plena". 

A defesa judicial ou extrajudicial 
caberá ao órgão federal (artigo 35), sendo 
a União litisconsorte, ao lado do órgão 
assistencial (artigo 36, parágrafo único). 
Por fim, o artigo 38 declara que as terras 
indígenas são inexpropriáveis 
e inusucapíveis. 

Patrimônio Cultural 

Deixando de lado os problemas de bens 
e rendas do patrimônio indígena 
(Título IV), cabe-me aduzir duas palavras 
sobre o Título V (educação, cultura 
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e saúde). O escopo do legislador, nessa 
matéria, é o de assegurar o respeito 
ao património cul tural das comunidades 
indígenas, seus valores artísticos e meios 
de expressão (artigo 47) e à população 
indígena estende-se o sistema de ensino 
em vigor no país, com as necessárias 
adaptações (artigo 48), proporcionada 
ao índio formação profissional adequada, 
de acordo com seu grau de aculturação 
(artigo 52). 

Quanto às normas .penais (Título VI), 
o Estatuto do fndio dispõe sucessivamente 
sobre os princípios (artigos 56 e 57) 
e crimes contra índios (artigos 58 e 59). 
Frise-se que constitui crime escarnecer 
de cerimônia, rito, uso, costume ou 
tradição indígena (artigo 58, n. 1), bem 
como utilizar índio como objeto 
de propaganda ou exibição para fins 
lucrativos (n. li). 

Muita coisa haveria ainda a respigar, 
mas o relógio está a mostrar que é tempo 
de parar e o faço sob inspiração 
do seguinte pensamento: oxalá a Lei 6001 
possa dar ao silvícola o amparo de que 
tanto necessita, a fim de que se não 
transforme, em futuro próximo, em mera 
reminiscência histórica. 

1975 - DEZEMBRO 

Naquele seu voto de início mencionado, 
lembrou o Ministro Hermes Lima 
a frase de um jesuíta: há duas espécies 
de gente no mundo, uma que Deus fez, 
outra que deixou recado para que 
a fizessem. Essa última eram os índios. 

Mas, com a devida vênia, quero 
retificar o que disse o jesuíta. Os índios 
são também filhos de Deus. Sem dúvida 

• 

merecem ser tratados com dignidade 
e decência. E isso, sem dúvida, está 
na base da legislação acima, comentada 
embora de modo superficial, não 
por culpa minha, mas devido à 
exigüidade do tempo, que por certo não 
foi meu ai iado. 

Palestra realizada em reunião do 
Conselho Técnico de Economia, 

Sociologia e Polftica, em 4/12/1975. 
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ITALIAN CONTRIBUTION TO 
BRAZIL IN 140 YEARS 

José Vicente de Freitas Marcondes 

The centenary of ltalian lmmigration in 
Brazil was commemorated by the 
Technical Council for 
Economics, Sociology and Politics with 
the present work, showed by Professor 
José Vicente de Freitas Marcondes. 
The influence that italian immigration 
developed in Brasil was very big, mainly 
in the states of Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, Minas Gerais, Espírito 
Santo, where the italians found 
establishment in national economy 
sectors. 
ln History of ltaly, a country with big 
demographic intensity, we can find some 
reasons that fostered the immigration of 
many families that had gone not only 
to our country, but also to United States, 
Canada, Argentina and Australia . " lt was a 
poor and small country with a big 
demographic extension, so, w e can easily 
understand why it early became a great 
emigrant country". 
We fil'ld in the main countries of 
European Common Market 15º/o of italians 
among 10 millions workers. With in about 
one century, 20 millions of italians 
immigrated. The Author, shows statist ics 
on italian irnmigration in Brazil; reasons 
that fostered such an immigration as 
coffee plantation, and authors who wrote 
about this influence and contribution 
to Brazil till ourdays. 
The first Brazilian official census, realized 
in 1872, showed the presence of 8,500 
ita l ian immigrants in our country. ln 1920, 
there already was 4,145 industrial . 
establishments in Brazil , being 1,446 ital ian 
ones. 
The italian contribution was very strong 
for Brazilian national culture. We can 
easily see their presence nowadays 
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through the literature, architetonics, 
picture and other arts, and even i n 
Brazilian food. 
The importance of the diplometic 
relations beween the two countries were 
stressed on such a commemoration, and 
Professor José de Freitas Marcondes shows 
through this work the acting presence 
of the italian immigrants in many 
brazilian life sectors. 

THE INDIANS SINCE JOÃO MENDES 

Egon Schaden 

ln 1912 João Mendes Júnior, a 
distinguished Brazilian jurist, published a 
booklet containing three conferences 
delivered by him ten years before in São 
Paulo at the Society for the Ethnography 
and the Civilization of the lndians. 
He discussed mainly the juridical aspects 
of the matter, but he also stressed the role 
played by the lndians in the ethnic 
h is tory of Brazil. However, his interest in 
those problems was but an aspect of 
the general concern with the fa te of many 
aboriginal groups then in open warfare 
with the expand ing frontiers of Brazilian 
society. 
Th.ese movements in favou r of the official 
protection of the lndians finally led to 
the foundat ion of the lndian Protection 
Servi ce in 1910, whose organizer and first 
director was Cândido Mariano da Silva 
Roncjon, an officer of the Army who 
already had a wide experience with tribes 
in Mato Grosso. 
Besides sketching broadly the means and 
ways employed by Rondon and his staff 
in the pacification of hostile tribes, the 
author shows also the histor ical 
development of the Brazilian indigenist 
policy up to 1967, when FUNAI, the 
National lndian Foundation, wa~ created. 
This government office has the heavy task 
o f integrating the remaining lndian 
groups into Brazilian society, and, at the 
sarne time, of preservig, as much as 
possible, the values of their tradit ional 
cultures. 

LEGAL ST ATUTE REGARDING 
THE INDIAN 

Washington de Barros Monteiro 

During Brazilian colonization, for many 
centuries the indians were deprived of 
their lands being made slaves by hinterlans 
explorers. Thus, such a fact created the 
image aoout disloyal whites and indian 
hotility in face of such an aggressive 
world. Many distinguished Brazilians 
showed up in favor of the indians; among 
them, we cite the lawyer, judge and 
professor João Mendes de Almeida Junior. 
He was born in São Paulo, on March 30, 
1856. He held on political activities as 
Ministry at the Supreme Court till 1922, 
and he d ied in the next year, 1923. 
He wrote many works in favor of the 
indians on Laws and Philosophy. 
ln 1570, it was created many laws 
assuring the tribes freedom and autonomy, 
however, this protection had no success 
for many reasons as follows: lack of 
financing resources, specialized staff, and 
marginalization by Brazilian society. 
ln 1967, it was created the Fundação 
Nacional do lndio - FUNAI - (National 
Foundation for the lndian), that brings 
together the Service for the 1 nd ian 

Protection, National Council for the 
lndian and the lndian Park of Xingu. 
Starting with this explanation, the Author 
of the present work, Professor Washington 
de Barros Monteiro, displays the articles 
belonging to the law about legal statute 
for the indian, that was app;oved in 1973. 
This law comprises 68 articles on indian 
protection and cultural valves, being 
actually in force. 
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