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l. ASPECTOS ESPECIAIS DA LEGISLAcAO 
INDIGENISTA BRASII.EIRA ' 

Ao fmdar·se o século XIX, o Brasil empreendia esfor~os para definir 
suas fronteiras por meio de negoci~óes e tratados que, em alguris casos, 
foram concluidos com·o aux11io_d~ arbitragem de países neutros. 

Assim, por exemplo, foi resolvida a questlo ·da frónteira coma Guiana 
Inglesa, quando esta pretendia estender seus direitos territoriais sobre áreas 
habitadas por indios brasileiros, que as haviam oferecido aos ingleses, em 
troca de prote~ao contra o regime de escravidao a que eram submetidos pelos 
colonizadores brasileiros. Durante o debate diplomático e jurídico da questio, 
o ilustre embaixador brasileiro, Joaquim Nabuco, assim se manifestou sobre 
o problema dos povos indígenas do Brasil: 

''Portugal jamais fundamentou seus direitos em tratados celebrados 
com chefes indígenas, aos quais nao reconhecia soberanía política. Es· 
se direito nao existe. Por este motivo nao alegamos qualquer título 
derivado do direito indígena. A posse do território urna vez apreendi· 
dido, os indios e.tudo o que se encontra sobre esse território integravam 
essa posse. Este é o conceito simples do · direito portugués. Os indios 
nao poderiam transmitir um direito que eles nao tinham. Agrupados 
em pequenas tribos ainda mais numerosas do qu~ os rios em cujas 
margens habitavam, de onde tiravam os seus nomes, mudando cons· 
tantemente de lugar, ao acaso das guerras, das epidemias, das migra· 
~Oes, da c~a e da pesca, nlo poderiam eles de nenhuma maneira ser 
considerados senhores do território. Em direito nao se pode levar em 
conta os abusos que eram promovidos pelas "troupes de Rachat" e 
sim os principios que inspiravam as Ordens Reais. Segundo essas 

Ordens, a posse portuguesa exclusiva era perfeitamente compatível 
com a liberdade indígena, como acontece até boje no interior do 
país onde vivem errantes tribos ainda desconhecidas, sem que a pos· 
se pelo Brasil desses territórios seja contestada. Entre portugueses e 
holandeses há pois essa diferen~: os portugueses marchavam sob 
bandeiras reais, nao fazendo escravos a nio ser no seu próprio terri· 
tório; os holandeses, ao contrário, s6 faziam o tráfico com indios 
comprados ou capturados em n~Oés estrangeiras". 
Observe..se que, passados ent!o quatro séculos da conquista da Amé· 

rica e já estando o Brasil livre da coloniz~io portuguesa e no inicio do 
regime republicano, um dos seus mais ilustres homens pllblicos e jurista re· 
nomado, deixava transparecer claramente de que forma a sociedade brasileira, 
ainda em foQD~io, avaliava e -entendia a questlo dos primitivos habitantes 
do país: os indios erani coisa apieendida, assim como a terra em que babi· 
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tavam, e rudo o mais decorria de um di~ito de conquista, isto é , o direito 
do mais forte . " 

Para os descendentes dos colonos portugueses, nao era possível admi· 
tir que os índios tivessem qualquer direito sobre as terras que ocupavam na 
ocasiao do descobrimento, nem que aquelas hordas selvagens, incultas e po· 
liticamente desorganizadas fosse possível atribuir quaisquer dos direitos que 
sao próprios das nayoes soberanas. 

Assim é que, exercendo o direito de possuidor da coisa· abandonada ~ 
sem dono, o colonizador portugu~s adquiriu a propriedade das terras brasi· 
leiras e, a partir de 1531, passou a escravizar os seus habitantes, porque já 
nao era mais possível conseguir produtos brasileiros e mao de obra indígena 
espontánea, por meio da troca inicial de gentilezas ou de presentes. 

Come~ava-se, entlo, a constru~io dos primeiros povoados para trans
formar a colonia em centro produtivo ou extrativo, o que demandava urna 

· certa disponibili(iade de forya de trabalho; e já em 1537 urna Carta Régia 
consagrava expressamente a escravizayao dos Caet~, que viviam aos norte 
do Rio Sao Francisco. 

A té os prirneiros anos do século XVII, as le is tinham sempre essa 
finalidade, mas com alguma hesi~lo, urna vez que, se de um lado recomen
davam que os "gentíos" fossem bem tratados, de outro ordenavam que se 
fizesse. guerra. aos indios inimigos, que se destruissem as suas aldeias, e&cra· 
vizando ou matando, sobretudo os chefes que fossem capturados. 

Iniciado o século XVII, novas leis tentam, inutilmente, desestimular 
a escraviz~ao dos indígenas, aos mesmo tempo em que lhes era concedido 
um . juízo privativo e um cu~dor dos seus interesses. Mas encerra-se o sé
culo XVU, sem que os indios· tivessem conseguido a liberdade ou a prote~ao 
neces.sária, apesar da f ormayao crist! dos colonos e das queixas dos catequis· 
~~w~. . 

A partir de 1.755, com~a a ser exercida a ~lo legal do Marqu~s de 
Pombal, no sentido de libertar os indios do ~go dos padres e dos colonos, 
garantindo-lhes os direitos l propriedade da terra e a administr~io dos seus 
bens e concedendo:lhe direitos de ''vassalos do rei". Embora tais providen
cias nao· hpuvessem produzido efeito imediato, f ace a resistencia da socie· 
dade colonial habituada a violencia, a verdade é que o regime de opresslo 
ofereceu um certo abrandamento. 

Sob o reinado de D. Joio VI e a partir de 1.808, novas leis passaram 
a autorizar o exterminio dos índios Botocudo, e, .posterionnente, que se 
empregasse ~ for~a armada contra os Apinayé, Xavante, Xerente e Canoeiro. 

Proclamada a Independencia do Brasil ·(1.822), novas medidas de con
trole i represslo foram expedidas já pelo govemo brasileiro, libertando os 
indios do cativeiro e atn1>uindo-se is assembléias legislativas provinciais a 
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obriga9ao de promover a catequese e civiliza~ao dos índios, revogando-se as 
cartas régias de D. Joao VI. 

Comeya, ent~o , a definir-se a situa9ao jurídica do índio brasileiro: a 
Lei de 27 de outubro de 1.831 "exonera de toda servidlo todos os indios: 
manda considerá-los como órfa:os, sujeitando-os ao .regime de ordenayao 
do livro Um, título 88; dispóe no art. 5'! que sefam eles socorridos pelo 
Tesouro, até que os juízes de ól"Bos os depositem onde tenham salários ou 
aprendam oficios fabris; e termina ordenando aos ditos juíz~s que vigiem os 
abusos contra a liberdade d9s indios". (Conforme relata Manuel Tavares da 
Costa Miranda, nas págs. 70 e seguintes, da publicayio nQ 94 da "Coleta
nea de Leis, A tos e Memoriais", do Conselho Nacional de Prote~lo aos fu. 
dios, 1.947, Imprensa Nacional). 

"Ainda no sentido de considerá-los como órfios", ·continua a relatar o 
autor aciina citado, "foi expedido o decreto de 3 de junho de 1833, pelo qual, 
em virtude da extin9io do regime dos Ouvidores das Camaras, que eram os 
juízes privativos e administradores de bens dos índi~, ficou essa taref a a 
cargo dos juízes de órilos. Um decreto de 18 de junho do mesmo ano iserita 
de pagar dízimos e demais tributos, por 20 anos, os índios que .se estabeleces
sem no aldeamento de Santo Augusto, nas margens do rio Arinos; manda 
dar-lhes 100 cabe~as de gado ''vacuum" de criar e 25 de cavalar e distn1>uir 
por eles anualmente 100 f oices, 100 machados e 100 enxadas, tu do para ser 
pago por conta·da quantia destinada a catequese em Mato-Grosso". 

Com o novo incentivo concedido em 1.845 ao aldeamento das popula
yOes indígenas, delineia-se o tratamento jurídico especial que seria dado aos 
povos indígenas e as principais linhas da política indigenista brasileira que 
seriam adotadas até nossos dias: fixaya:o das popul~óes indígenas em deter· 
minados territórios, limita9io da capacidade jurídica dos indios e conse-

- quente institui~io da tutela . govemamental, patemalismo administrativo 
e burocratiza~ao da questao indígena. 

Proclamada a República em 1.889, imediatamente o servi~o de catequése 
e civiliza~io dos indios f oi transferido para a competéncia dos Estados, 
seguindo-se o artigo nQ 64 da Constituiyio Federal de 1.891 que, transfe
rindo para os Estados o domínio das terras devolutas, indiretamente também 
lhes transferiu a propriedade das terras indígenas. E no mesmo Memorial cita· 
do anteriormente, Manuel T. C. Miranda relata que "houve urna única voz, 
por ocasiio da Constituinte Republicana que se levantou em prol do mísero 
gentio: foi o Apostolado Positivista do Brasil, propondo o reconhecimento 
dos Estados Brasileiros Americanos, os quais seriam amparados pela prote~io 
do Govemo Federal e plenamente respeitados na posse dos seus territórios: 
mas essa proposta, tlo humanitária e generosa, quanto reparadora e justa, 
desgra~adamente perdeu-se no meio da indiferen~ geral'~. (pág. 77 da obra 
citada). 
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Foi somente durante o govemo do Presidente Nilo Pe~anha, e por 
iniciativa do seu. Ministro da Agricultura que, em 20 de junho de 1.910, foi ,. 
aprovado o decreto nQ 8.072, que criou o Servi~o de Prote~ao aos Indios e 
Localizayao de Trabalhadores Nacionais, órgio federal que passou a ser 
conhecido pela sigla S.P .l. 

Referida lei, .composta de 77 artigas, dos quais 21 se referiam aos 
indios, trazia para o imbito dos assuntos pertinentes a área agrícola, ou rural, 
um assunto que vinha sendo tratado por missionários religiosos·, por militares, 
membros do poder executivo e juízes das varas de órflos. 

Tal decreto pretendía, em síntese, substituir a catequese religiosa pela 
catequese govemamental, com fei~io republicana, sem privilégio de castas, 
sem proselitismo religioso, mas impregnadas de positivismo, e dando ao termo 
"catequese" o sentido de amparo~ defesa e ajuda, sem constranger os indí
genas a modificarem seus hábitos, com urna t6cnica que deveria ser fomecida 
por ''urna teoria científica da civiliz~io fetíchica". Do ponto de pista mais 
imediato, tal catequese siginificava tirar os indios do abandono a que foram 
relega~<>S e integra-los na posse dos seus direitos. Todos esses conceitos, 
e outros que se seguirlo, surg~m da correspond!ncia mantida entre o Ministro 
da Agricultura e o entlo Tenente.Coronel Candido Mariano Rondon, a quem 
o Ministro convidara para ser o Dire_tor do Servi~o de Prote~io aos (ndios, o 
S.P J, como passo~ a ser denominado: 

Por ·sua vez, na ex.posi~io de motivos do Decreto nQ 8.072, ressalta o sr. 
Ministro que, desde o início, as comunidades indígenas dos Estados Unidos 
da América foram considerados como cumunidades independentes e proprie
tárias dos seus territórios, os quais, logo depois das guerras da independéncia, 
for~ demarcadas, !endo a sua defesa sempre garantida pela Unilo Federal. 

Declara a seguir· que o Brasil nfo pode mais deixar de se preocupar com 
os indios e deixar de~ as'acu~lSes que lhe foram feitas no Congresso Inter
nacional dos Americanistas de Viena, "de que permitía a escraviza~io e até 
estimulava o extennínio". 

Acrescenta, ainda, que é preciso reorganizar o trabalho agrícola da 
popul~io brasileira, depois dos problemas causados com a liberta~lo dos 
escravos negros, e que aos trabalhadores nacionais . o decreto em questlo 
oferecia urna prot~io equivalente, incluindo terra, semente e utens11ios 
agrícolas. 

A partir do exame do texto da lei que instituiu o S.P l., verifica-se 
que a mesma tinha por objetivo prestar assistencia aó indio, garantindo a 
posse das terras por eles ocupadas desde tempos imemori3is, impedindo que 
os civilizados as invadissem, ao mesmo tempo em que seria respeitada a cul
tura e organiz~io interna das tribos, punindo os crimes que se cometessem 
contra os índios e procurando evitar que os mesmos lutassem entre si. 
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Competia ao S.P.I. exercer vigilancia sobre as rel~0es de trabaiho 

contratadas entr~ colonos e indios, tentar promover o progresso na forma 
de viver dos índios, f omecendo-lhes ferramentas, máquinas, animais, instru
mentos musicais adequados e tudo mais que fosse necessário, procurando 
inclusive introduzir a pecuária. 

As terras indígenas sfo declaradas inalienáveis, devendo ser legalizadas 
as po~es, confinnadas as concessOes feítas de acordo com a leí de 27 de 
setembro de 1860, tudo de acordo com os govemos estaduais e municipais, 
que cederiam ao Ministério da Agricultura as terras devolutas que fossem 
julgadas necessárias as povoa~óes indígenas, ou a instalayio dos centros 
agrícolas. 

Declarava ainda a leí, que as rel~óes entre tribos e o S.P l. seriam 
feítas por seus inspetores, concorrendo para que os mesmos se constituis
sem em procuradores dos índios e requerendo ou designando procuradores 
para representá-los perante o sistema judiciário do país e autoridades locais. 

Determinava, também, que a diretoria do S.P l., por intermédio dos 
inspetores, procurarla por meios brandos atrair os índios nómades, e que a 
assistencia prevista na lei também seria extensiv.a aos indios que já vivessem 
em promiscuidade com os civilizados. 

Seis anos depois da cri~ao do SP l., em 1~ de janeiro de 1.916 é 
publicado o Código Civil ~os Estados Unidos do Brasil, cujo último projeto, 
o de 1.889, levou 27 anos para ser aprovado. Era. a primeira codifica~io do 
direito civil no Brasil e, surpreendentemente, trazia um artigo em que se 
referia aos indios: no seu artigo 6~, declarava os "silvícolas'' relativamente 
capazes para exercer certos atos da vida civil, acrescentando em um Pa· 

,. ' 
rágrafo Unico, que leis e regulamentos especiais estabeleceriam o regime 
tutelar ao . qual ficariam sujeitos, até que se adaptassem .a civiliz~lo do 

, 
pais. · 

Dispunha-se, assim, sobre os · principios que deveriam nortear a tutela 
considerada necessária, isto é, sua limitacao a certos atos da vida civil • que 
sao em geral os negócios -; a sua causa - que é a diferen~a de civiliza~lo cóm 
outro grupo social; e sua transitoriedade, isto é, - dur~io restrita ao tempo 
necessário para que o tutelado se adaptasse a sociedade mais f orte e en
volvente. 

Segundo inform~Oes do ilustre jurista, Dr. Clovis Bevilaqua, autor do 
projeto do Código Civil, o mesmo nao continha inicialmente qualquer dispo
sitivo relativo aos índios, porque, no seu entender, aos indios deveriam ser 
reservados "preceitos especiais que melhor atendessem a sua situ~io de 
individuos estranhos ao gremio da civiliza~io que o Código Civil representa, 
muito embora a sociedade organizada se esforce para chamá-los ao seu re
~o". 
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Declara, ainda, que o dispositivo sobre a capacidade jurídica dos indios 
resultou da iniciativa do senador Dr. Muniz Freire e explica que o termo 
"silvícola" f oi usado ern lugar de "índio", para tomar claro que o Código se 
referia aos habitantes da floresta e nao aos que se acharn confundidos na .. 
massa ge~al da popula~!o, aos quais se aplicam os preceitos do direito co· 
murn (in "Código Civil Comentando", Clovis Bevilaqua, 4ª. Edi~ao, Vol. I, 
págs. 186 a 189, Livraria Francisco Alves, 1931 ). 

·Tal distin~ao, · entretanto,. jarnais foi observada, seja na sua aplica~io 
legal, seja no entendirnento ou linguagem comum da sociedade brasileira, 
que raramente ernprega a palavra "silvícola" e se o faz é sempre corno sinO
nimo de indio. 

Posteriornente, completando os principios estabelecidos na lei que 
criou o S.P.I., promulgou·se o Decreto n9 5485, de 27 de junho de 1.928, 
que de certa fonna pode ser considerado o precursor do atual Estatuto do 
Indio (Lei 6.001 de 1973). O Decreto 5485 tinha por fmalidade regulamentar 
a "situ~lo dos indios nascidos no território nacional", e aborda os seguintes 
assuntos: situ~lo jurídica dos indios, classifica~io dos grupos indígenas, 
fonna de registrar os atos e acontecirnentos da sua vida, normas penais 
aplicáveis · aos indios e aos que cometessem crimes contra eles patrimonio 
indígena e sua gestio. ' 

. Evidentemente, ao longo dos anos, novos decretos e regulamentos se 
seguiram, sem mudar. substan~almente a situa~lo legal até agora exposta, ou 
de alguma fonna obter a realiza~lo dos objetivos previstos no início do sé· 
.culo XX, ~orno fundamentais para a solu~io da questlo indigenista. 

. Assun sendo., boa parte dos índios do Brasil pennanec.e vivendo como 
m.moria étni~, nao admitida como tal pelo govemo ou pela sociedade brasi
le1ra pr~OSJtahnente m~ .infonnda sobre o assunto. Conseqüentemente, 

. para fugu is p~swes ofiCiais que visam a sua integra~~ªº a "comunhlo nacio· 
nal~', .boa ~arte dos povos indígenas fugiu para os lugares menos acessíveis e 
mais mósp1tos do território nacional, localizados na floresta amazOnica e nas 
regiOes mais ao norte do país. 

Nessas regiOes, onde ainda se mantém pre~rvadas a fauna e flora exis· 
tentes na época do descobrimento, as popul~Oes indígenas conseguem 
manteros seus c~stu.~es, defend~r a sua rultura, seus ritos e cren~as religiosas 
e falar no própno idioma, relativamente isoladas da sOciedade brasileira e 
reagindo com hostilidade is tentativas de contato, que pode Jhes ser fatal. 

Como se verá no capítulo seguinte, a questlo indígena no Basil ainda 
é tratada em legisl~lo própria, de natureza especial, conforme foi previsto 
no ~~o deste s6culo por Clovis Bevilaqua, no se~ projeto de Código Civil. 
a legisl~io comum do sistema jurídico brasileiro só 6 aplicável aos indios en: 
caráter supletivo e se nio for conflitante. ' 
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AJém do artigo 6~ do Código Civil, que define a capacidade jurídica 

dos "silvícolas" e sua tutela, dos artigos 4<? e 198<? daConstitui~io Federal 
que tratam dos direitos indígenas as terras que habitam, estlo em vigor 
tres outras leis que complementam e disciplinam a garantía e o exercício dos 
direitos aciina enunciados: o Estatuto do indio (leí nQ 6.001, de 19 de 
dezernbro de 1.973), a leí que instituí a Funai, Fund39io Nacional do IÍldío 
(lei no. 5.371, de 5 de dezembro de 1967) e o decreto n<? 58.824, de 14 de 
julho de 1.966, que adotou a Convencao nQ 107, da O. l. T. 

Também no plano dos Direitos Humanos, o . Brasil aderiu a "Conven~ao 
para a Preven~lo e a San~lo de Delito de Genocidio" e i "Convencio Inter
nacional sobre a Elimin~ao de Todas as Fonnas de Discrimin~io Social", 
mas com reserva no seu artigo n 9 14. 

, 
2. O INDIO BRASILEIRO-COMO PESSOA 

E TITULAR DE DIREITOS 

Confonne o que foi relatado acima, o artigo 6<? .do Código Civil declara 
que os indios sio relativamente capazes para o exercício de certos atos da 
vida civil e que leis e regulamentos especiais estabeleceriam o regime tutelar 
ao qual ficariam sujeitos. Na verdade, o Código Civil defmiu jurídicamente o 
que a Exposi~io de Motivos do decreto 8.072 havia estabelecido como pro
teyio, amparo e defesa das popul~Oes . indígenas, a semelhanya de uma 
verdadeira "catequese govemarnen tal". · 

Do ponto de vista do Código Civil, examinando-se os dernais casos em 
que o mesmo detennina certos . limites a capacidade, podemos comparar a· 
cap_acidade relativa dos indios a que _foi detenninda para os maiores de 16 

. anos e menores de 21, para os quais também se preve a assisténcia dos país, ou 
- de curadores especiais, para a validade de certos atos. 

Do próprio texto do Código Civil verifica-se o fundamento de tal res- . 
tri9ao a capacidade: diferen9a de cultura ou socializ~io incompleta, passí· 
vel de ser superada, nada tendo a ver com deficiéncia mental, discrimin~io 

• 
racial ou imaturidade. Na prática, examindando..se a r~gulamentayio da tutela 
nas leis especiais, verifica-se que a assistencia tutelar só é indispensável nas 
rela~s de direito obrigacional, contraídas entre índios e nlo indios, as quais 
serlo consideradas válidas se nao forem lesivas ao tutelado. 

Assim, apesar de sua relativa capacidade, os indígenas podem ser 
proprietários e podem administrar seus bens: tem direito l posse da terra que 

· habitam e o direito de proteger suas terras, expulsando os invasores pessoal· 
mente ou exigindo que o govemo ·o fa~a, podendo, inclusive, constituir 
advogado para a defesa dos seus interesses ou os da comunidade; podem celé· 
brar contratos de trabalho, mesmo sem a assistencia do órglo tutelar .. que 
s6 deverá intervir se os mesmos nao . forem adequados ao indio ou se nao 
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obedecerem a ]egislayaO trabalhista do país; OS indígenas também tem o· 
direito de reuniao e associa~ao, assim como os demais direitos que a Cons
titui9ao Federal assegura aos cidadaos. A Funai tem o dever de assistir os 
indios, na manifestyao e execu9ao da sua vontade, mas nao o poder de 
substituí-los como parte nos atos jurídicos. 

Finalmente, sendo essa limita9ao de capacidade jurídica um estado 
provisório, os índios podem requerer a emancipa9ao e assumir a plenitude 
da capacidade civil, libertando-se do regime tutelar, desde que o interesssado 
preencha as seguintes condi9oes: ser maior de 21 anos, conhecer a língua 
portuguesa, ser capaz de exercer urna atividade útil na sociedade nacional e 
possuir urna razoável compreensao dos usos e costumes dos nao índios. 

Quanto aos direitos patrimoniais, no que diz respeito a terra e seu · 
usuf~to, foram garantidos aos indios pelo artigo 198 da Constitui9ao Fe
deral, promulgada em 17 de outubro de 1969 e que declara o seguinte: 

art. 198<? - As terras habitadas pelos silvícolas sao inalienáveis nos 
termos que a leí federal determinar, a eles caben do a sua posse penna
nente e ficando · reconhecido o seu direito ·ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 
§ 1 <? - Ficam· declaradas a nulidade e a extin~ao dos direitos jurí
dicos de qualquer natureza que tenham por objeto o dominio, a posse 
ou a ocup~ao de terras habitadas pelos silvícolas. 
§ 2°. - A nulidade e extin~lo de que trata o parágrafo anterior· nao 
dio aos ocupantes direitos a qualquer ayio ou indenizayao contra a 
Uniao e a Fund~io Nacional do IÍldio. 

O texto constitucional~ bastante claro e autoaplicável prescindindo de 
interpret~io ou regulamenta~lo. Vale talvez comentar, que as terras s!o 
inalienáveis também porque o artigo 4<? ·, da Constituiyio declara que "as 
terras habitadas pelos silvícolas . pertencem ao dominio da Uniao", que a 
posse tem caráter permanente e que o usuf~to é exclusivo. Entretanto, como 
a Constituiyao no seu artigo 168 distingue diieitos do solo e do sub-solo, 
cabendo a explorayio deste sempre a Uniao, a exclusividade do usufruto das 
riquezas das terras indígenas só se exerce sobre o solo, restando quanto ao 
sub-solo urna particip~!o nos resultados da explor~ao, conforme o determi
na o Código de Minas para todos os brasileiros. 

Depois da Constituiyio Federal, que garante aos indios o seu direito 
mais valioso, a terra, segue-se em importancia o Estatuto do fndio que, ao ser 
publicado em 1.973, revogou toda a legislayao indigenista anterior, com 
exceyio da leí que instituiu a Funai. 

Inicialmente o Estatuto se ocupa dos 4 'Princípios e Definiyóes", sendo 
que os primeiros caracterizam o papel de proteyio, defesa e amparo atribuído 
genericamente a Uniio e especialmente a Funai, órgio federal ao qual compe-
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te a tutela. Exemplificando, declara o Estatuto que aos indios se garantirlo 

• os direitos da cidadania, o respeito aos seus uso e costumes, o uso dos meios 
de proteyao a saúde dispensados a comunhio nacional, assim como o direito 
de utilizarem o ensino nacional e de serem alfabetizados na língua do grupo 
indígena ao qual pertenyam. · 

Quanto a educa~io, preve que será orientada para a integr~io gradativa 
na cornunhio nacional, respeitando o patrimonio cultural indígena e seus va
lores de expressao artística. Garante, ainda, os direitos religiosos, respeitando 
as crenyas e ritos indígenas. 

Quanto as defmicOes, estabelece o segilinte: 
1. Indio ou Silvícola - é todo o individuo de origern e ascendéncia 

pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente 
a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da 
sociedade nacional; · 

11. _Comunidade Indígena ou Gntpo Tribal ' - ~ ~m conjunto de fami
lias ou comunidades indias, quer vivendo em estado de completo isola
mento. em rel~io aos outros setores da comuilhio nacional, quer em 
contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles 
integrados. 
A seguir, classifica os índios em isolados, em vías de integrayio e !!!· 

tegrados, sendo que os integrados equivalem aos emancipados, urna vez que 
sao os reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis e incorporados a 
comunhio nacional. · 

Os direitos a terra e ao seu usufruto slo os mesmos previstos na Cons
tituiy!o Federal, mas o Estatuto nio se restringe ao termo silvícola, preferin
do utilizar sempre "índio ou silv-ícola", o que é extremamente importante, 
porque já se tem procurado alegar que o direito a terra só pode ser exercido 

- pelo "silvícola", termo usado na Constiui~io - Federal, o que limitarla tal 
direito ao indio que vive isolado na floresta, excluindo-se os demais. 

Declara, ainda, a neceisidade de se demarcarem as terras, embora 
afinne que o direito a posse permanente e ao usufruto exclusivo nio depen
derá da demarcayiO, porque é garantido pela Funai, a qual atribuí o dever de 
reconhecer .e delimitar as terras indígenas e o de defender em Juízo·ou fora 
dele os direitos dos indios e das suas comunidades. A -lei detemúnoú que a . . 

Funai demarcarla todas as terras indígenas no prazo de 5 anos, prazo esse 
que se esgotou, sem que as terras demarcadas atingissem um ter~o do total. 

.A lei também reafinna a exclusividade· dos índÍos no direito de ex· 
plorar e comercializar as riquezas do solo das suas terras, nos termos da 
Constituiyio Federal, garantindo aos indígenas urna particip~io nos resul
tados da explor~io do sub-solo que, como já foi referido acima, é direito 
que pertence a UniiQ. 
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Prevé a f ormayao de um patrimonio indígena a ·ser administrado pela 
Funai, e~- cQ¡tjunto com os índios, para beneficiar todas as comunidades 
indíger.as, sem discrimina9ao, declarando ainda que tal patrimonio nao po· 
derá ser confundido com o da Funai, a qual se obrig3; a prestar contas a co
munid2de indígena. 

O Estatuto do fndio pro1be a interven~ao da Uni~o em terra indígena, 
a nao ser. em casos excepcionais enumerados expressamente na lei, e somente 
quando nao houver alternativa; neste caso a interven9ao será precedida de 
decreto do Presidente da República e será feíta "por meios suasórios". 

Detennina que qualquer prejuízo causado ao patrimonio indígena deve· 
rá ~r indenizado, seja quaJ foro seu autor e que a defesa das terras indígenas 
sera de compet~ncia da :Funai, titular do poder de polícia, podendo solicitar 
se necessário a colabora9ao das Foryas Armadas e da Policía Federal. . 

N·o que se refere As relacoes de trabalho, aplica-se aos índios a mesma 
legisla9!0 . trabalhista dos trabalhadores nacionais, mas adaptável aos seus 
usos e costumes e concede-se isen~ao tributária aos bens e rendas do Pa· 
trimónio Indígena. 

No capítulo das nonnas penais, admiti-se que as comunidades indígenas. 
apliquem aos seus membros infratores as suas próprias san~oes, se as mesmas 
nao forem croéis ou infamantes. . . 

· ·No caso de condenayfo por infra9a:o penal, segundo as leis comuns a 
pena imposta ao índio deverá ser atenuada, devendo o juiz levar em cont; o 
grau de integra9io do culpado. 

Nos casos de recluslo ou deten9ao, prev~ a possibilidade de que a pena 
seja cumprida em regime de semiliberdade, no estabelecimento da Funai mais 
próximo da resid~ncia do condenado. 

Entretanto, é no campo do processo penal que ocorrem as maiores 
dificuldades, porque os códigos nao se ocupam do problema, ficando a 
aprecia9io dos ca8os sujeita a critérios subjetivos dos juízes, urna vez que 
as recomenda~Oes do Estatuto slo vagas. 

Nio existe nas leis penais a circunstancia "nivel de integra~lo'~ como 
fator excludente ou atenuante da imputabilidade, o que leva os. julgadores a 
utilizarem o critério mais próximo, isto é, "desenvolvimento mental.incom
pleto ou doen9a mental". Assim para se avaliar a responsabilidade penal do 
acusado indígena, submete-se o mesmo a perícia psiquiát.rica e seus testes 
psicológicos, que nao se adaptam l questio ou A compreensao do paciente. 
O resultado, evidentemente, nao pode levar l avalia~ao correta dos fatos, ou . 
a apur~io do grau de responsabilidade do acusado. 

O Estatuto do Indio contém, ainda, um capítulo que trata de Crimes 
Contra os Indios, que sao infra~Oes cometidas contra a dignidade, a cultura ou 
os ritos indígenas, prevendo, afmal, que no caso do crime ser cometido contra 
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a pessoa ou o patrimOnio de um índio· "nio integrado'', a pena será agravada 
de um ter~o. · 

Na verdade, - e aí tal\fez se encontrem os maiores sin tomas de discri· 
mina~io racial, ou evidencias de viola~ao aos Direitos Humanos - dificilmen· 
te os crimes cometidos contra os índios, ou suas comunidades, slo apurados e 
solucionados pelas autoridades policiais ou judiciais; normalmente os inqué
ritos sao arquivados. 

Nos últimos anos, ficaram sem solu~io os crimes de morte cometidos 
contra os seguintes líderes indígenas: 

- Silvério • indio Pirahl morto em Humaifá (AM) pelo sertanejo · 
Otávio {l .975). . 

- Simio - indio Bororo, morto em Meruri (MT) por um grupo de 62 
fazendeiros chefiados por Joao Mineiro (1.976). 

- Raimundo - fu dio Apurinl. morto em Boca do Acre em · 1.978. 
- Angelo Xavier - indio Pankararé, morto em Brejo do Burgo na 
B~a, em 1.979. 

- Ángelo Kretf - Cacique Kaingang morto em Mangueirinha, no 
Paraná, em 1.980. 

- Mateus e Moacir - indios Guajajara, Maranh!o, 1980. 
- "Paraguaio"- Indio Pataxó, morto em Barra Velha, Bahía, 1.981. 

l . 

- Carlito, Indio Pataxó, morto em Barra Velha, Bahia, 1.981. 
- Félix • fndio Apuriná, morto em Lábrea, Amazonas, 1.981. 
- V aldomiro - fndio Maxakali, morto em Bertópolis, Minas Gerais, 

1.982. 
- Joaquim • Indio Maxakali, morto em Manicoré, Amazonas, 1.982. 
- Alcides - fndio Maxakali, morto cm Bertópolis, Minas Gerais, em 

1.983. - ) 
Joa~ M~oel - fndi~ W3!~orto em Cocal, 'Alagoas~ 1.983. 

- Mar~al-Indio Guaraní, morto em Campestre,MS, em 1.98.3. 
Quanto a lei que instituiu a Funai e o Decreto no. 89 .420 que atual

mente rege os seus.estatutos, pouco há a comentar, porque repetem os P.rin· 
cípios da política indigenista legal e estabelecem normas de natureza adminis
trativa relacionadas com o ru·ncionamento do órglo federal da tutela. 

Entretanto, cumpre apontar um defeito grave na forma como foi con
cebida a estrutura dirigente da Funai, porque nlo ·incluí em seus quadros os 
membros das comunidades indígenas. Tal situ~lo, entretanto, poderá ser 
modificada por f o~a de preswes dos próprios índios e pelo trabalho par· 
lamentar do deputado Mário Juruna. _ 

Cumpre também ressalvar que os comentários de natureza jurídica. at6 
agora nasceram da leitura objetiva da letra das leis, e situando-se dentro das 
circunstincias históricas em que f º!3ffi elaboradas. E se a mesma isen~lo ti-
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vesse sido usada pelo brilhante tribuno que foi Joaquirn Nabuco, no texto 
reproduzido po início deste trabalho, nlo se poderá deixar de verificar 

um avan90 apreciável ao longo do tempo, quando os indígenas adquiriram os 
seus direitos- a terra e deixaram de ser considerados "presas de conquista". 

Esse progresso, entretanto, é aparente, porque subsiste nas leis de hoje 
a mesma inten9ao de catequizar ( ou domesticar), revelada nas expressOes 
ºíndios em vias de integra9ao'~, ou nas claras expectativas legais de "emanci· - '' ,,. ' . . . pa9ao e mcorpora9ao a comurudade nacional", assim como nas reiteradas 
infonn~Oes dadas por representantes diplomáticos, a várias reuniOes ou con· 
ferencias de organismos da O. N.U., de que no Brasil nao existem minorias 
étnicas. · 

Os índios brasileiros resistem a integr~ao e nao se emancipam , porque 
temem que a renúncia a tutela poderá determinar a perda dos direitos a terra, 
o que os transf onnaria em "brancos pobres,,, ou seja, trabalhadores rutais 
sem terra. · 

Por outro lado, a a~lo recente de líderes indígenas, cada vez mais 
esclarecidos e mais atuantes, tem demonstrado que boa parte da popula9ao 
indígena nao se sente atraída pelos usos e costumes da "civiliz~lo ocidental 
e crista", o que limita a coloniza9ao das mentalidades, a substitui9ao de cul
turas e, afina!, a libera9ao das terras que atualmente estlo habitadas pelos 
índios. 

Tudo isto provocou a ofensiva que se desenvolve há mais de dois anos, 
quando o Poder Executivo passou a expedir decretos e os deputados do 
partido oficial a elaborar projetos de leí, todos para reduzir ou anular os direi· 
tos indígenas assegurados nas leis vigentes e for9ar a integr~ao ou a extin-
9ao das comunidades. 

Assim é que o projeto do novo Código Civil; que tramita na Camara 
Federal, tenta alterar injustamente o "status" dos indios, propondo que eles 
passem a ser considerados absolutamente incapazes. Com esta inov~ao, 
exclui-se a eficácia jurídica da manifesta9ao da vontade dos índios, enquanto 
o Estado, em vez de assisti-los, passa a representá-los. Isto significa que passa 
a ser desconsiderada a opinilo dos indios, que terlo.de se submeter l vontade 
exclusiva do órgáo que exerce a tutela, a FUNAI, que, por sua vez, nlo é 
submetida ao controle de nenhum curador. IrOnica, mas sintomaticamente, 
esta proposta ~ feita quando grupos indígenas estlo obtendo alguns sucessos 
na esfera judicial, fazendo valer seus direitos. Se absolutamente incapazes na 
Lei, esses mesmos indios nfo poderao mais constituir advogados independen
tes, como vém fazendo para a defesa de suas terras. Os abusos de poder, que 
ocorrem de fato, serlo consagrados pelo direito. 

Paradoxalmente, tramita simultaneamente pela Cimara Federal um 
outro projeto de Lei, o den<? 2465/83, de autoria do Deputado Joio Batis-
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ta Fagundes (PDS-Roraima) que pretende estabelecer a emancip39ao adminis
trativa dos indios. Como já foi explicado, os índios emancipados se investem 
de plena capacidade civil, perdem o direito a tutela ou assist!ncia da FUNAI 
e s!o considerados plenamente integrados a comunhio nacional. Assim, 
perdem o seu "status" de índios e, segundo a opiniao de alguns juristas,. o 
direito a posse e usufruto das terras que habitarn. Aoque se sabe, nenhum 
índio requereu até hojea sua emancip~ao. 

Pelo Projeto de Lei n<? 2465/83, o Deputado Fagundes retira do índio 
a sua iniciativa para iniciar o processo judicial de emancip~lo, transforman
do-o em procedimento meramente administrativo e incluindo, como condi
~0es de viabilidade, pressupostos que até agora eram exclusivos do Código 
Civil vigente e inaplicáveis aos indios. Por outro lado, o projeto de lei nao 
esclarece quem tem legitimidade ou competencia para dar ·inicio ao processo 
de emancipa~ao. Supóe-se que a mesma se dará por decreto do Poder Exe
cutivo. 

Ternos assim que, de um lado, o Código Civil determinará, como re~ 
que todos os índios sao absolutamente incapazes, sujeitando-os ao silencio e 
a imobilidade diante das violayl~es aos seus direitos; de outro,' a possibilidade 
de compulsória e administrativamente transformar indios em cidadlos co
muns, sem estatuto próprio, sobretudo quando tais indios se tomarem ·. 
incarnodos ao regime, seja pela forya de sua li_deranya, seja pela capacidade 
de resisténcia a viol~fo dos direitos da sua comunidáde. 

A seguir, com o pretexto de regulameritar a demarc~lo das terras . 
indígenas, o Sr. Presidente da República promulgou o Decreto no. 88.118, 
em 23 de fevereiro de 1.983. Na verdade, o procedimento de demarc39lo já 
estava regulamentado desde 1.976 por outro decreto exerutivo, o de ;no 
76.999, e elaborado segundo as exigencias do Estatuto do Indio. 
... ~empre coube a FUNAI e anteriormente ao seu antecessor, o s. p: J., a 
1Dlc1ativa de procedimento de demarcayfo das terras habitadas e ocupadaÍ 
pelos indígenas, depois de reconhec!-las, segundo o consenso histórico sobre 
a antiguidade da ocupaylo e levando em conta a localiz~lo contemporinea 
dessa ocup~io. 
. • Por sua ~z, ~ C?n~titui~ao ~ed~ral declara que as terras possuídas pelos 
md1genas sao malienave1s e considera nulos e .extintos os efeitos juríidicos 
que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocup39lo das terras indíge
nas. Determina, também, que os ocupantes de terras indígenas nio tém. direi· 
to a qualquer ~io ou inde~iza~io contra a Uniao ou a FUNAI. Note-se, 
também, que o Estatuto do Indio, no seu artigo 25, declara que o reconheci- . 
mento dos direitos dos indios e grupos tribais l po~ permanente e usufruto 
exclusivo das terras que habitam será assegurado pela FUNAI, independente-
mente da demar~ao. · 
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Assim sendo, nao saQ legalmente admissiveis no procedimento de 
demarca~ao de terras as seguintes determina~Oes do Decreto no 88 .118/83: .. 

a) Que a proposta da demarcayao seja examinada por um grupo de 
trabalho composto de representantes do Ministério Extraordinário para 
Assuntos Fundiários e de outros órgaos federais ou estaduais "julgados 
con ve ni en tes". 

b) Que na proposta da Funai sejam levadas em con ta a existencia de 
nao índios nas terras, a existéncia de povoados, de benfeitorias e de "pro
jetos oficiais". 

c) Nem que esse grupo de trabalho, no seu parecer conclusivo e levando 
em contaos dados acüna, sugira a FUNAI que "reestude" a proposta. 

• 

Na verdade, o que determina o direito a posse das terras é a "posse 
imemorial dos indígenas" e o direito ao seu ''habitat" natural, o que sempre 
f oi considerado como um direito cong!nito dos primitivos don os da terra. A 
existencia de nao indios, povoados e benfeitorias em terras historicamente 
pertencentes aos indios, só demonstra que as mesmas foram ·ocupadas ilegal· 
mente pelos nao indios, e que a a tu al ocupa~ao se deu com o uso da f orya 
ou da coaylo. 

Por sua vez, a existencia de ''projetos oficiais" só evidencia que as 
próprias autoridades governamentais nao respeitam os direitos indígenas, 
que nao se limitam ao direito de posse, mas incluem o de usufruto exclusivo 
de todas as suas riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras exis· 
tentes e tudo em caráter pennanente. 

Consuma-se, assim, urna· violenta agresslo ao direito indígena mais 
importante, que é O seu direito a terra; eis que, 8 intervenyáO de ógaos 
federais e estaduais no procedimento de demarca~ao terá como conseqüén
cia a expropriayio e a recusa em reconhecer direitos indígenas garantidos 
pela Constituiylo Federal. 

Também de autoria do $r. Presidente da República o Decreto nY 
88.985, de 10 de novembro de 1.983, abre definitivamente todas as terras 
indígenas a mineraylo mecanizada, que poderá ser concedida as empresas 
estatais e, "excepcionalmente", as empresas particulares. Note-se que, no 
caso, estao incluidas todas as áreas indígenas, isto é, reservas, territórios fe
derais, parques e colonias agrícolas indígenas, assim como as terras que 

sao de propriedade exclusiva dos indios. 

Embora se alegue, como razao detenninante do decreto, o desenvolvi
mento nacional e a necessidade de materiais estratégicos, sabe-se que o motivo 
real ~ a necessidade de exportar minérios ern valor equivalente a 500 milhlSes 
de dólares, para pagar os juros da divida ex tema do Brasil ; a soluyao menos 
onerosa e mais fácil para o govemo brasileiro será a de lan~ar mao das rique
zas minerais existentes em tenas indígenas, que continuam a ser consideradas 
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como terras de ninguém. ("res nullius), contrariando direitos constitucionais. 

Tal decreto foi elaborado com extrema habilidade, mas examinando-o 
com cuidado verifica-se que ao mesmo falta urna justifica~ao imprescindível: 
a comprova~ao de que os minerais sao efetivamente "estratégicos", que se 
destinam a seguran~a e ao desenvolvimento nacioaais e que só podern ser 
encontrados nas terras indígenas. 

Ocorre que, além de inexistir qualquer enumerayao dos minerais que 
serao objeto de explorayao, a rúnguém é dado supor, a luz do bom senso, que 
tais minérios nao ·possam ser encontrados em outras áreas do País. E o Esta
tuto do Indio é bastante claro, quando estabelece no seu artigo 2<?r,! § ~ <?.,' 
letra "r' que, para a explorayao de riquezas do sub-solo de relevante interesse 
para a seguran~a e o desenvolvimento nacionais, a Uniao só poderá intervir em 
área indígena, ·em caráter excepcional, se· nao houver solu~io alternativa. 

Por outro lado, como o decreto se aplica a todas as áreas indígenas, sem 
qualquer distin~ao, incluindo-se as que sao habitadas por índios isolados, ou 
com contato precário coma sociedade envolvente, é possíve1 prever os efeitos 
genocidas desse decreto, urna vez que a FUNAI tem demonstrado que é in-
capaz de dar aos índios a prote~ao necessária. · 

Como subsidios a .esses dois decretos, o Sr. Presidente da República 
atendeu com um "cumpra-se" a recomendayóes feítas pelo Ministro da Justiya e. 
pelo Conselho de Seguran~a Nacional, que se referem 4s ayOes necessárias i 
supera~ao de contlitos ou situa~oos de tensOes envolvendo índios e nao 
índios, seja nas próprias áreas indígenas, seja f ora delas. · 

. Tais recomend~Oes, contidas na EXPOSI<;ÁO DE MOTIVOS INTER· 
MINISTERIAL nQ 55, de 1<? de agosto de 1.983, tem um objetivo claro: · 
excluir as F oryas Armadas da sua missao de "assegurar a proteyio das terras 
ocupadas pelos indios e comunidades indígenas (art. 34 _do Estatuto dos 

~ IÍldios), red~zir a competencia da Polícia Federal, no que se refere a preven
~io e repressao dos. conflitos em que os indios estiverem envolvidos, introdu· 
zindo a ayio da Polícia Militar subordinada aos governos estaduais, a~lo essa 
que nao está prevista no Estatuto do indio, uina vez que os problemas indí-
genas sempre foram tratados na esfera federal. . 

Partindo de urna confusa interpreta~ao extensiva e ilegal de alguns 
artigos--do Estatuto do Indio e da Doutrina, concluí que s!o imputáveis, 
perante a Lei Penal, apenas os silvícolas, restringindo o termo ao seu signi· 
ficado literal, isto é, indios que ·vivem isolados na floresta, declarando plena
mente responsáveis . por seus atos os demais indios, em vías de integra~io 
ou integrados. 

A seguir, estabelece diferen~as entre conflit~ e tensOes que ocorrem 
entre indios e nao índios, urna vez que tais fatos ora se originam de crimes 
contra a vida ou o patrimOnio indígena cometidos pelos .nio indios que inva· 
dem as áreas habitadas pelos indígenas, ora sio provocados pelos próprios 

• 15 



índios, que se deslocam de suas áreas, promovendo "distúrbios ou invasoes 
de propriedades públicas ou privadas,;. Na verdade, os índios só se deslocam 
de suas áreas'"em busca de aux11io, quándo estao corn fome ou doentes, ou 
quando tentam recuperar terras das quais foram expulsos pelos brancos. 

A seguir, depois de distinguir a garantía da leí da ordem pública em 
ambito nacional e ambito local, explica que as For9as Armadas s~o órgaos 
incumbidos da execu9ao da seguranya nacional , destinados primordialmen· 
te a defesa da pátria e a garantía da lei e da ordem em ámbito nacional. Assim, 
na Unidades da Federa9ao, Distrito Federal e Territórios Federais, as Poli· 
ciais Militares subordinadas as Secretarias de Seguran9a respectivas precedem 
a ayao das F oryas Armadas, no que tange a afirma9!lo do cumprimento das 
leis e manutenyao da ordem pública, ainda que as terras indígenas sejam 
constitucionalmente definidas como de propriedade da Uniao. 

Concluí que, em quaisquer situayóes, de conflito ou tensOes. a FUNAI 
ou os particulares interessados devera-o requerer a a9ao irnediata das Políciais 
Militares com jurisdi9ao na área. Só no caso de prevenyao e repressao de crimes 
contra a vida e patrimonio indígenas deverá ser acionada a Polícia Federal; as 
F oryas Annadas só poderao ser acionadas em caráter supletivo e quando 
esgotados os meios acima_referidos .. 

Todo esse arrazoado é insustentável juridicamente , e ilegal, porque 
contraria o que dispüe o Estatudo do Indio e as leis que regem a FUNAI. 
Nessas últimas atribui·se a FUNAI o exercício do poder de polícia nas áreas 
ocupadas e habitadas pelos indígenas, assim como nas matérias atinentes a 
prote9ao dos mdígenas, sern distinyaO, podendo solicitar, segundo O artigo 
n<? 34 do Estatuto do Indio, "a colaborayao das Foryas Armadas e.Auxilia· 
res e da Polícia Federal, para asségurar a prote9ao das terras ocupadas pelos 
índios e comunidades indígenas. 

Ora, Policía Militar subordinada as Secretarias de Seguranya'. dos vários 
Estados da Federayio, aos Territórios Federais e ao Distdto Federal, na-o é 
Forya Auxiliar das Fo~as Armadas, o mesmo ocorrendo com eventuais 
polícias civis ou corn as que se encontram a disposiyao do Poder Judiciário. 
Igualmente, nlo tem .:ornpetencia legal para assegurar a proteyao das terras 
ocupadas pelos indios ou exercer o poder de polícia "nas matérias atinentes a 
proteyio do indio". Tais rnatérias sao de compet!ncia da FUNAI, corn a co
laborayao das Foryas Armadas e Auxiliares e da Policía Federal, conforme o 
que disp0e a Lei. 

A crítica que se faz a Exposiyio de Motivos nao se limita aos seus 
aspectos ilegais, mas ao posicionamento omisso do governo federal e ao perigo 
que resultará da prática das suas recomendayOeS. Com efeito, a maioria dos 
conflitos causados pela questao de terras t!m como origem a concessao ilegal 
de títulos de propriedade de terras indígenas a nio índios, pelos govemos 
estaduais, ou a sua ornissao ou complacencia no que se refere as terras invadi-
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das por garimpeiros ou fazendeiros, face a ínteresses eleitorais ou de udesen
volvimento regional". 

AsSirn é que,_ corn a concordancia da FUNAI, a Polfcia Militar da 
Bahía foi acionada nos recentes incidentes verificados na Reserva Pataxó 
ha·hi·hai, para cercar e intimidar os indios, deixando livres os fazendeiros e 
seus '~agunyos" armados. Por outro lado, sio bastante conhecidos os esfo~os 
do govemo do Mato Grosso do Sul para afastar a Policía Federal do ínquérito 
instaurado para investigar o assassinato do líder Guaraní, Maryal de Souza, 
ocorrido em 25 de novembro de 1.983. Evidentemente, o mandante do crime, 
que aoque tudo índica é um fazendeiro poderoso, sentir-se-á bem mais pro
tegido e em seguranya, se o in qué rito policial f or tranferido para a ~sfera 
esta dual. 

Surge assim, no cenário autoritário em que atuam alguns govemos da 
América Latina, incluíndo-se o Brasil, urna tática aparentemente inatacável 
de violar os direitos dos cidadios: orniti~-se · no curnprimento da Lei, ou 
anular a eficácia das leis existentes por meio de legislayao que nio é submeti
da a provayfo do Poder Legislativo e que poderá passar desapercebida da 
opiniio pública. 

3. A POUTICA INDIGENISTA E AS VIOLACOES 
DOSDIREITOSHUMANOS 

A elabora~io de urn relato breve sobre a violayao dos direitos humanos 
das populayóes indígenas do Brasil esbarra com a triste dificuldade do excesso 
de material. Nao há corno selecionar os fatos rnais graves, se a própria história 
da constituiylo do Estado . brasileiro, da unifica~ao territorial ao controle 
político, assentou-se na dominayio e no extennínio de outros .povos; 1se a 

· legislayao protecionista existente é violada de modo continuado; se nas últi· 
mas décadas está em curso um modo· particular de acumulayio capitalista que 
· impOe a 23 milhOes de brasileiros condiy0es de vida sub-humana, ao mesmo 
tempo em que a agricultura transforma-se em fonte importante . de di~ e 
atínge a produyio de alimentos fazendo com que 87 ,4 milhoes de pessoas 
vivarn ern estado de sut>.nutriyio (Dowbor, L. - HFome: Alguns Dados Bási
cos, Socialismo e Democracia, Jan/Mary. 84, pp. 59-85, Ed. Alafa-Omega, 
SioPaulo). 

Em nieio a toda sorte de negaylo de direitos políticos e sociais, o que 
dizer dos 200 mil indígenas, distribuidos em centenas de pequenas comurú
dades que, além de vítimas da imposiyio de um modelo de crescimento 
económico absurdo, ficam igualmente expostos a violenta pressl<> sobre 
suas terras, a d0en~as e ao desrespeito e viol~io de suas características 
sociais e culturais? 
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Qualquer período histórico no Brasil exibe com igual nitidez as duras 
condiy0es que os indígenas enfrentam para assegurar sua sobrevivéncia. 

~ 

Diante disso, optou-se pela escolha de exemplos referentes a última década, 
para compor a presente exposi9ao. O período destacado equivale a tantos ou
tros, com exce9~0 talvez da pequena vantagem de se referir a momentos e 
fatos que nao exigem o esforyo de urna incurs~o na memória histórica, por 
serem vividos e presenciados ainda hoje. 

Várias conclusOes podem ser tiradas ao final da leitura, mas dois pon
tos merecem ser destacados: 1. pode-se notar com clareza que o indigenismo 
oficial seIVe de "biombo" a política do Estado brasileiro, essencialmente 
anti-indígena; 2. em que pesem as condi~oes adversas, é inegável que fendas 
que a luta democrática tem aberto no atual sistema come9am a ser estrategi
camente utilizadas para a mobiliza9ao e organiz~ao de parcela crescente dos 
povos indígenas, em irnbito nacional. 

POPULACAO 
Os dados disponíveis sobre o contingente indígena do Brasil slo apenas 

aproximados. As dificuldades para um cálculo exato devem-se a ausencia de 
inform~io sobre grupos ainda nao contactados e mesmo a falta de dados so
bre índios destribalizados. As estimativas mais otimisias apontam para um 
total de 200 a 220 mil pessoas, distribuídas em pouco mais de 150 grupos 
com tradiyio cultural distinta, falando 170 línguas diferentes. Habitam 
desde florestas, zonas de campos e cerrados, até cercanías de áreas densamen
te povoadas e mesmo cidades. Os maiores grupos sao formados pelos Maku
xi (Roraima) que t~m urna popula9ao de 14 .500 pessoas e os Y anomami 
(Roraima e Amazonas) com cerca de 8.400 no território brasileiro. 

A distribui~ao por áreas culturais é a seguinte: 

1 - Norte-Amazónica - 49 .485 
11 - SolimOes-Juruá-Purus - 32.095 
Ill ~ Guaporé 6 .111 
IV - Tapajós-Madeira 9 .564 
V - Alto Xingu 2.533 
VI - Tocantins-Xingu 12.898 
VII - · Pindaré Gurupi 6.616 
VIII - Leste-Nordeste - 30.953 
IX - Paraguai Paraná - 19 .974 
X · - Tiet6 U ruguai - 1 S .256 

TOTAL 185.485 

Fonte: 'Uvantamento da Realfoa~ lndígena",Porantim, Ano IV, nQ 
37 - Bras11ia, abril de Ó ' pp. 3. 
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Representando perta de OJ7% da populayao total -do país, os grupos 
indígenas sofrem graves violayóes de seus direitos, muito embora sejam 
protegidos por legisl~~o especial. Sem dúvida alguma, o problema mais grave 
e geral que os atinge é o da terra. 

Das 316 áreas indígenas declaradas como existentes pela FUNAI, 60% 
nio estao demarcadas o que significa estarem expostas a invasOes, e a pro
gressiva reduyio do esp~o passível de ser usado sem risco de conflitos ime
diatos. As próprias áreas demarcadas, tanto pelo antigo S. P. l. como pela 
FUNAI, apresentam na sua. quase tot~idade problemas de -invaslo e de dis
cordancia dos grupos indígenas quanto aos seus limites. 

Mas seria um engano pensar que o problema decorre exclusivamente da 
estrutura agrária ·brasileira e de seus efeitos que multiplicam a cada ano a 
pressio sobre te~as. A omissao deliberada da FUNAI, em questOes que 
demandariam rápida interven~ao para serem melhor solucionadas, conjugadas 
com as repetidas violayoes das garantías constitucional e legal acabam por 
resultar numa política indigenista de caráter essencialmente anti-indígena. 
Urna política que se esforya para inviabilizar as comunidades de forma a tomar 
os povos indígenas parte indistinta da sociedade brasileira. 

O conceito chave que expressa esse processo, ao mesmo tempo em que 
o justifica, é integracao. O próprio Estatuto do indio tem nela um.a de suas 
metas principais, referida no art. 1 ~ com destaque semelhante ao conferido 
a prote~ao. 

Art. 1 ~ - Essa leí regula a situayao jurídica dos indios e silvícolas e 
das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura 
e integrá-los, progressiva e harmonicamente, a comunhlo nacional. 

Integrar siginifica incorporar. Pode-se dizer que o primeíro e fundamen-
- tal nível de integraylo foi concretamente alcanyado na . atual Constitui~ao 

que declara que as terras ocupadas ·pelas popul~Oes indígenas "incluem-se 
entre os bens da Unilo" (art. 4<? ). A incorporayao dos territórios tribaiS ao 
patrimonio ~a Uniio significou grave viol~lo aos direitos de_sses povos e 
atestou de forma clara sua condiyio _de povos dominados. Se na épaca colo
rual tiveram reconhecido seu dominio sobre o território, hoje det6m tlo so
mente a sua posse. De povos distintos do europeu e seus descendentes passa
ram a cidadaos brasileiros, a ocupar terras do Estado. · Essa incorpora~io 
compulsória vi~ou evidentemente_ mais as terras, sendo a cidadania conferí· · 
da como sua decoréncia, ao mesmo tempo que como recuno para subme
t6-los ao poder de Estado. 

O segundo nível de integrayao, ainda em curso, visa a destru~io da 
autonomía econamica e política, e é promovida pela prática indigenista 
oficial. Traduz-se no esf or~o continuado de enfraquecer a solidariedade. 
a a ju da mú tua e o sentido de posse coletiva do solo que slo principios de 
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organiza9ao comuns a imensa maioria desses povos. Estimula ainda a parti
cipa9ao sempre mais intensa na língua, nos valores e normas da sociedade 
brasileira. " 

PRÁTICA INDIGEN.ISTA COTIDIANA 

A lei 6.001 , no artigo 4 '? , classifica as popula9~s indígenas em tres 
categorias indicadoras do grau de relacionamento que tém com a sociedade 
nacional: índios isolados, em vías de integra9ao e integrados. A classifica9ao 
nao é apenas indicadora da intensidade do contacto; de certa forma, ela re
trata a trajetória imposta as comunidades, nao apenas pela presen9a do 
capitalismo e da introdu9ao inevitável do consumo e troca comerciais, mas por 
for9a da atuaylio do órgao tutelar. É na prática ·cotidiana da assistencia que 
se insinuam processos que ajudam a solapar relayoes tradicionais básicas, 
negando-se a comunidade tempo e espa90 sociais para que ela mesma reor
ganize seu modo de vida. 

Os índios isolados sao os chamados "arredios" que se interpoem ao 
avans;o da fronteira. Nao tarda a idéia de "pacificá-los" geralmente em aten-
9ao aos interesses empresariais da regiao. A presens;a indígena torna-se into· 
lerável nas áreas abertas a ex.ploras;ao capitalista, nao só pela inseguran~a 
que semeia nos campos pioneiros, como pelo investimento adicional de 
recursos que acarreta para a defesa das frentes que invadem o território 
tribal. Transfere-se ao Estado a maior parte dos custos, cabendo a ele a 
organizaylo das expedis;oes de atra9ao. 

Um recurso comumente usado nessas taref as é a f arta distribui9ao de 
artigas industrializados para · atrair os grupos. Machados, facoes, tesouras, 
vasilhames de alumínio, etc., sao colocados em locais estratégicos de modo 
a serem facilrnente encontrados. Em ge.ral, após um período variável de de
mortstrayio agressiva ou de indif eren ya, os índios se aproximam para o 
encontr.o pacífico. Atraídos pela aparente riqueza e generosidade, acreditam 
ter encontrado relayóes seguras que os livre dos atentados e invasOes. 

Geralmente nessas condiyOes, urna extensao de terra é interditada, 
englobando o que se pensa ser o território indígena. Sao as frentes de atra
yao que informara sobre vestigios de acampamentos ou aldeias, locais de 
perambul~ao e outros dados que ajudam a definir os limites da área. 

Enquanto a primeira etapa da assirn chamada pacificayao é realizada por 
sertanistas experientes, os períodos subseqüentes ficam a cargo de chefes de 
Posto. O objetivo rnais geral que se llies impóem é, entao, fazer a passagem 
da generosidade dos primeiros contactos. para relay~es de troca mais equi
libradas. 

Quem recebe presentes gosta e naturalmente volta a pedir outros mais. 
A tarefa do chefe do Posto é· entao introduzir, pouco a pouco, a rel~lo de 
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troca, estimulando os índios a trazer artesanato como condi~ao para rece
berem artigos industrializados. Paralelamente, vao sendo estimulados a 
participar do trabalho junto com funcionários. Comeyam por prestar au
xílio nos servis;os de limpeza e outras tarefas esporádicas. As trocas se tomam 
mais variadas. Os que trabalharn ganharn o direito de participar das refei~~ 
fornecedidas pelo Posto. As primeiras annas de fogo s§o emprestadas aos 
índios e parte da ca9a que conseguem é necessariamente deixada para os 
funcionários. A atra9ao que a espingarda exerce é irresistível ·e em pouco 
tempo procuram obter sua própri·a arma. Mesmo que tenham sucesso, nao 
se rompe o vínculo com o Posto e tampouco o co1npromisso de ceder parte 
do produto das ca9adas, pois continuam a depender do fomecirnento de 
muniyao. 

O acesso as mercadorias e aos servis;os de saúde sao fatores que estrei
tam progressivamente a ligayao com o Posto. Firmada a dependencia, pas
sa-se a impedir ou desestimular perarnbula90es num intuito claro de seden
terizar o grupo. 

Os Postos Indígenas de Atra9ao (PIA) contam geralmente com cerca 
de 10 ou 15 funcionários, número que se reduz a medida que o grupo se 
acomoda ao novo tipo de contacto. De modo geral, pode-se dizer que o 
número elevado de pessoas na frente de atra9ao serve para garantir prote
yáo a própria equipe. Urna vez neutralizada a agressividade indígena e con
cluída a infra-estrutura do Posto, nada justifica a existencia de número 
elevado de funcionários, que se reduz a trés ou quatro. . 

Nao há dúvida que do ponto de vista da prote~ao a comunidade .é 
sempre aconselhável reduzir na área o número de pessoas estranhas, mas 
a prática indigenista com isso inaugura também outra etapa na rela9ao com 
os indios. A cada ano come9am a ser destinados recursos para a implanta
yao de projetos agrícolas, com a justificativa de promover a ocupa9ao racional 

- da terra, diversifica9!0 das atividades produtivas e produ9ao de exceden
tes comercializáveis que gerem recursos para subvencionar as novas ne~es
sidades do grupo. 

Com a redu9!0 de funcionários, em especial os bras;ais, a implanta9ao 
dos projetos só se concretiza com a particia9ao indígena. 

A intensificas;ao dos contactos com a fronteira faz com que a necessi· 
dade de consumo se diversifique e se avolume., Nesse processo, aparentemen
te irreversível, os índios se submetem ao novo ritmo de trabalho e produ9ao, 
sob dires;lo centralizada e externa a comunidade. A mercadoria debta de ser 
um estranhamento, firmando-se como necessidade. Por temerem interru~lo 
no seu fomecimento ou mesmo o cessar das trocas, submetem-se l autoridade 
do órgao assistencial, preparando-se para posterior obediencia ao Estado. 

Segundo a classificayfo oficial, tais índios se encontram em vías de 
integra9io. Nessa etapa é reconhecida a prática de nomear ou legitimar 
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lideran9as sintonizadas mais com as . necessidades administrativas do órgio · 
tutelar do que...com o fortalecirnento comunitário. 

Daí para a frente a mobiliza~lo autorizada tem como centro a figura 
do chefe do Posto que, geralmente, atua no sentido de esvaziar tentativas 
paralelas de mobiliza~jo autOnoma. 

Sio essas as vías através das quais a burocracia do Estado procura se 
apropriar da existencia da comunidade que, para merecer prote~lo, deve se 
acomodar, subordinando-se ao nervo· central do trabalho: o regulamento 
administrativo. Apropriar-se da existencia da comunidade significa man-
16-la sob controle. Instala-se assim, na reserva, um poder maior que procura 
manter sua esfera de autoridade, produzindo a on;lem, numa luta permanente 
contra os "sabotadores" do interior e os "inimigos" do exterior. 

No decorrer do processo o grupo no niais das vezes já enfrentou redu-
910 de terras, depo¡>ul~fo e o desaparecimento de recursos fundamentais 
a sobreviv~ncia. Muitos slo incorporados ao mercado regional de trabalho 
como assalariados, Mas sua particip~lo na sociedade permanece reduzida, 
mesmo porque é pequeno o acesso que tem l informa9IÓ.Na imensa maioria 
d~ .vez.es, ~esconhecem o Estatuto do fudio, ignorando direitos que poderiam 
re1vmd1car. O texto da lei é tido como material subversivo, incitador de 
inimos e, portanto, indesejável. Em nome da seguranya e do bom exercício 
da tutela, restringe-se a liberdade ao mesmo tempo em que deixa-se evidente 
que a intenyio é integrar as popul~óes indígenas em posiylo subalterna, sem 
acesso a conhecirnentos que lhes permita possibilidade de intervir no pro
cesso. 

INTERESSES INDIGENAS, DESENVOLVIMENTO 
ESEGURANCA 

A proteylo e o reconhecirn_ento dos direitos específicos h popula90es 
~dígenas encontram-se vinculados, na leí 6.001, a restri90es de direitos 
civis. Colocá-los sob a tutela do Estado foi o recuxso encontrado para impedir 
que se tomassem brasileiros devassáveis, segundo a expresslo de Darcy 
Ribeiro. 

Tudo indica que o espírito que norteou a incluslo dos indios numa 
categoria especial de brasileiros visava assegurar amparo especial a comuni
dade, teme sadde. No próprio pensamento de Rondon ficava explícito que 
ao indio deveria se atribuir todos os direitos, embora deles nlo se devesse. 
cobrar todos os deveres. No decorrer do tempo, entretanto, a tutela passou a 
ser usada para restringir direitos. A prot~lo, voltada para resguardar as 
comunidades do assalto de que por certo seriam alvo se liberadas, conver
te-se num mecanismo de controle e· sujei~io, em empecilho i livre manifes-
t~lo da vontade dos tutelados. · 
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A política contra o indio toma-se mais evidente quando, com a extin-

9ªº. do S. P. l., a FUN~I assume a tutela, muito embora a justificativa do 
proJeto de Estatuto do Indio ressaltasse que o Estatuto nao precisarla "de
finir a política indigenista senao naquilc que interessa diretamente aos seus 
direitos. Nao deverá trayar, por isso, urna diretriz dessa política, mas deverá 
ser. apenas um instrumento jurídico para executar essa política, no sentido 
mais ~umano e condizente como direito moderno" (pp. 2.). Sobre o proces
so de 1ntegrayao, entendía-se "toda urna escala de situa9é5es as mais variadas e 
que só a prática pode descrever, permitindo discriminar o tratamento de 
acordo com a situayao peculiar de cada caso. Podem conservar ou nfo as suas 
tradiyOes e os seus costumes, como podem aceitar os métodos de trabalho 
mecanizado ( ... ). O essencial é respeitar o que lhes é próprio e nao exercer 
sobre o índio qualquer tipo de pressao física ou moral" (pp. 3). 

Nos considerandos sobre a tutela, afirmava-se ter sido ela "objeto de 
especial preocupayao, ao procurar dar um sentido adequado a verdadeira 
natureza da suposta incapacidade que decorre da "tutela". Na verdade o que 
existe no índio é urna dificuldade de sua comunica9ao com a comunidade 
nacional, pois que fala outra linguagem, tem outros costumes, usos e hábitos 
diversos dessa outra sociedade que nao é a dele. A dessemelhan9a social de 
parte de urna coletividade mais fraca, toma-o incapaz na prática de atos cuja 
natureza ele ignora e cujas conseqüencias nao estao ao seu alcance compreen
der. Daí a chamada tutela do índio" (pp. 4). Concluí-se, afirmando ser 
necessário dar a tutela " um sentido de assistencia fundado menos na incapa
cidade do que na dificuldade de compreensao da sociedade envolvente pelo 
índio nao aculturado" (pp. 5) (Justificayao do Projeto de "Estatuto do 
indio Brasileiro", elaborado pelo Ministro Themistócles Cavalcanti, em 
29/05/70,. mimeo). 

Esse entendimento perdeu-se no tempo e inova~Oes introduzidas na 
leí de prote~ao passam a .ser especialmente ameayadoras em relayio a posse 
da terra. Intenyóes nio confessadas sao traduzidas pelos conceitos de desen
volvimento e de seguran~a nacional, ganhando destaque o artigo 20 da 
lei 6.001, um dos mais exercitados nos últimos anos: 

Art. 20 - Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante 
enumerados, poderá a Unilo intervir, se nlo houver soluyio alternativa, 
em área indígena, determinada a providéncia por decreto do Presidente 
da República; 

§ 1 C? - A intervenyio poderá ser decretada: 
a) para por termo a }uta contra grupos tribais; 
b) para combater graves surtos epidémicos, que possam acarretar 
o exterminio da comunidade indígena, ou qualquer mal que ponha em 
risco a integridade do silvícola ou do grupo tribal; 
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c) por imposi~ao da seguran~a nacional; 
d) para a realiza~ao de obras públicas que interessam ao desenvolvi
mento nacional; 

. e) para reprimir a turb~áo ou esbulho em larga escala; 
f) para a explora~ao de riqueza do sub-solo de relevante interesse para · 
a seguran~a e o desenvolvimento nacional. 

§ 2'? - A interven~lo executar-se-á nas condi~Oes estipuladas no 
decreto e sempre por meios suasórios, dela podendo resultar, segundo a 
gravidade do fato, urna ou alguma das medidas seguintes: 

a) conten~io de hostilidades_, evitando-se o emprego defor~a contra os 
indios, . 
b) deslocamento temporário dos grupos trib~s de urna para outra área. 
c) rem~iQ de grupos tribais de urna para outra área, 
Vinculada como está ao Ministério· do Interior, a FUNAI subordina-se 

igualmente aos interesses desenvolvimentistas que norteam a política mi
nisterial. E o que deveria ser excepcional no trato ·dos assuntos indígenas 
toma-se procedimento regular. Direitos e interesses dos indios slo anulados 
face ao caráter de alta priotjdade_ atribuído a execu~io de obras como rodo
vias, hidrel6tricas, estúnufo a implan~ao de empreendimentos agro-industri
ais, ~te, como pode ser visto através dos exemplos que se seguem. 

PROJETOS NACIONAIS E 
DIREITOS INDIGENAS 

!! bastante nítida a lig~lo entre crescimento econOmico, regime 
político e viol~io de ·direitos indígenas no . Brasil. Serve de ilustra~lo o 
ciclo de expansio da eeonomia nacional que se inicia em 1968, após mais 
de um qúinqüenio de retra~io. Esta fase, denomin:1a "milagre brasileiro", 
exibiu notável crescimento do PIB da ordem de 10% ao ano e coincidiu 
igualmente com repetidas viol~Oes dos territórios indígenas, depopul~io 
e desorganiz~I~ de vários grupos. . 

. Em 1970, . o govemo divulgou o P~ograma de Inte~lo Nacional 
(P~) que visava colonizar a Amazooia, basicamente através da abertura de 
duas estradas: a Transamazonica e a Cuiabá/Santmm. Nos quatro primeiros 
anos, o PIN contarla com 30% d0$ incentivos fJSCais, num total de 2 bilhOes 
de cruzeiros, a p~os da época. · 

Govenadores nordestinos e a SUDEDE, órglo federal responsável 
pelo desenvolvimento do Nordeste, protestaram contra tal destin~fo de 

. recursos que privava a regilo de meios para enfrentar a mais severa de suas 
secas. O Brasil vivía urna época de forte represslo política e censura estrita 
e o govemo central rapidamente emitiu ordem ·categórica de silencio, proi
. bindo qualquer pronuciamento oficial ou debate em tomo do assunto 
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(FSP 05.06.80), alegando inclusive que a coloniza~ao da Amazonia iria per
mitir a transferencia do excesso populacional do Nordeste, área de forte 
concentra~ao fundiária, na época estimado em cerca de 5 milhóes de pes
soas. F azia parte dos planos do govemo, reservar urna f aixa de terra de 
100 km de largura, em cada um dos lados da Transamazónica (trecho Es
treito-Itaituba), para colonos e projetos pecuários. 

Quatro anos mais tarde, a alegada fertilidade da terra dessas margens 
foi desmentida, constatando-se apenas 3,6% de terras boas em toda a exten
sao do trecho. 

A enonne obra da Transamazónica, iniciada em 1970 e concluida em 
1973, é hoje considerada um dos maiores erros do govemo Médici. A meta 
de assentar ao longo da estrada 500 mil fanu1ias, em cinco anos, ficou longe 
de ser alcanyada: em 1980, tinham sido assentadas 10.037, que viviam em 
condi~óes precárias. (ESP. 26.08.80) 

A coloniza~ao fracassou porque os "esp~os vazios" da regiao nao 
f orarn preenchidos, como se previa, e também porque nao forarn dadas c~di
yóes aos colonos que se pretendía ftxar. Falta de financiamento, de transpor
te, de assisténcia técnica e a presen~a de doenyas tropicais, como a malária, 
tomaram a regiao pouco atraente me.smo para a enorme massa de nordestinos. 

Mas foram consideráveis os danos que atingiram os grupos indígenu da 
regiao. Tao logo se iniciaram os preparativos para o início da constru~lo da · 
estrada, o Ministro do Interior, na época o Cel. Costa Cavalcanti, determinou 
a FUNAI a atrayao urgente dos índios que estivessem ao longo do tr~ado. da 
Transamazomica. Segundo a FUNAI, havia na área 12 tribos isoladas, 9 in· 
tegradas e 8 com contacto intermitente. 

No final de 1970, grupos de atra~io da FUNAI contactaram as pri
meiras tribos na r~ta da TransamazOnica, utilizandQ recursos substanciais 
liberados pela· United States Steel que, em sociedade. com a Cia. Vale do 
Río Doce, empresa estatal, obtivera concessio para explorar jaZidas de miné
rio de ferro na área .. 

Dentre os grupos contactados, os Parakanl sao um trágico exemplo 
dos desacertos da -política indigenista oficial. Esses índios já haviam sido 
objeto de "¡>acifica~ao" em 1970 quando seu território foi cortado pela 
Estrada de Ferro Tocantins. Somavam na época cerca de 1.000 pessoas. 
Cinqüenta anos mais tarde, o S. P. l. tomou a contactá-los. Tratava-se de 
um grupo de quase 200 indios e que, por f or~a de doen~as infecciosas, perdeu 
em seguida um quarto de seus membros, refugiando-se novamente na flo
resta. (Aspelin, Paul L. e Santos, Sílvio C. - Indian Areas Threatened by 
Hydroeletric Projects in Brazil, IWGIA Document 44, Copenhagem, Oct. 
1981). 

Novamente contactados e, desta vez transferidos para a reserva de 
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Pucurui, quando da constru~ao da Transamazónica, os Parakanf iriarn sofrer 
muitos revezes. 

. Na épOca, o governo brasileiro estabeleceu um P.rograma . de cons
tru~ao de hidreléticas na Bacía do Arnaionas. Urna delas, iniciada em 1975, a 
de Tucurui, no rio Tocantins, obra de grandes propor~óes, iría gerar energia 
para tres grandes projetos do Norte do país: Alunorte, para extrayao de 
bauxita e sua transfonna~io em aluminio; Albrás, para a transfonna~ao da. 
alumina ern aluminio metálico, ambos a serení instalados nas proximidades 
de Belém· do Pará. A usina fomeceria ainda energía para a eletrifica~lo da 
estrada de ferro que faria conexio com um porto no Atlántico, onde seria ex
portado o minério de ferro produzido em Carajás. (lsto É, 07.03.79,pp.26). 

Grande parte das tenas dos Parakana seria inundada pelo reservatório 
de Tucuru.í, impondo novas transferencias· aos grupos contactados, corn a 
agravante de que o novo local para assentá-los já estava sendo invadido por 
colonos. Nos novos aldeiameritos, viram-se privados da pesca, importante 
fonte alimentar, dado que os igarapés próximos nao erarn piscosos. 

A omissio do govemo e a violencia característica das áreas de fr:onteira 
fizeram corn que esses indios ein 1982 tivessem. perdido aproximadamente 
metade da popul~io em contacto com a FUNAI. Eram entfo pouco mais 
de 170 pessoas·, sem. estímulo para reorganizar a vida, divididos em dois 
grupos, ·com pouco contacto inter-tribal. Na mesma ocasi!o, cerca .de 100 
Parakani arredios tentavam se . aproximar de urna dessas aldeias. (Vid al, 
Lux - Relatório do 11 Encontro da Associacio Brasileira de Estudos Popula
lacionais, Vitória, Outubro/1982)~· 

· Depois de removidos várias ~ezes, os Parakanl deverlo ainda enfrentar 
rnudan~as imprevisíveis na ecologia da regiáo . .. A b~ragem de Tucuruí inun
dará 2. 160 km2 de floresta. 

. . . 

· Mas a program~ao de construylo de hidrelétricas na Bacía Amazónica 
nao se restringe a Tucurui; sao 21 as usinas a sere:an construidas até 1995, 
atingindo cerca de· 20.000 indígenas. Ao lado disso, a regiao é ainda alvo de 
grandes empreendirnentos mineradores. · · 

Em 1967 a Cía~ Meridional.de Minera~io, subsidiária de U. S. Steel, 
detectou reservas muito ricas de ferro na Serra dos Carajás, associando-se 
a Cia V ale do Rio Doce. Juntas fonnaram ern 1970 a Amazonia Minerayao 
(AMZA), até que sete anos mais tarde a V ale comprou suas -~_óes. assumindo 
o controle da explor~io. Pesquisas subseqüentes revelaram, na chamada 
Provincia Mineral de Caraja, a maior reserva mundial de_ minério de ferro de 
.alto teor, a segunda de manganés do Brasil e apreciável quantidade de cobre, 
bauxita, níquel, estanho e ouro.~ . . 

·A partir de 1979, a Vale elaborou plano 'de explorayio das reservas.que 
terminou corn a f ormula9lo de Projeto Grande Carajás, abrangendo parte do 
Pará, do Maranhao e o Norte de Goias, com um custo oryado em 63 bilhOes 
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de dólares. Além da explorayio minero-metalúrgica, que absorveria 90% 
dos recuros, planejou-se ainda empreendimentos florestais que deveriam 
ocupar área de 2,4 milhOes ·de hectares com reflorestamento de eucalipto 
e projetos agropecuários a serem instalados ao longo da ferrovia projetada 
·para escoar o minério até o Atlantico. 

As vantagens apresentadas. aos investidores eram estimulantes: ener
elétrica fomecida por Tucuruí, custos subsidiados para projetos de aluminio, 
infra-estrutura de transporte e vários incentivos fiscais e tributários, como 
isenyao de imposto de renda por 1 O anos ("Noticia e Comentários", revista 
Ciencia e Cultura, 33 (9), Sao Paulo, set. 81, pp. 1251-1253). 

Sempre a reboque dos acontecimento, a FUNAI anunciou em 1982 
a execu~ao de um programa de atendimento a popula~Oes indígenas localiza.. 
das ao longo da ferrovia Carajás-ltaqui, Segundo consta, o Banco Mundial, 
um dos financiadores do Projeto Ferro.Carajás, fez com que a Cia. Vale do 
Río Doce repassasse l FUNAI recunos para a prote~ao das áreas indígenas9 
recomendando a demarcayio oficial das terras. 

. O impa~to dos empreendimentos empresariais sobre os indios f oi grande. 
Os Gaviao da Montanha tiveram seu território invadido pelas obra~ ligadas l 
construylo ·de Tucuruí~ Ame~ados por funcionários do governo, os ín:dios se 
viram obrigados a abandonar suas terras .sem entretanto receber indeniza· 
~ao. Os Gaviao da Mie Maria enfrentaram problemas igualmente sérios: com · 
o território cortado por estradas, pela constru~ao da ferrovia Carajás-ltaqui 
e por invasOes, sofreram - e ainda so(rem - com a poluiyao das águás. Em 
decorréncia dos desmatamentos, houve drástica diminui9lo da produ9lo 
de castanha devido a extin~ao dos insetos polinizadores da castanheira. O fato 
é especialmente grave! urna vez que os Gaviao de Mae Maria tem na :casta
nha-do-Pará importante fonte de alimento e de recursos advindos da sua 

- comercializa~io. 
Os grupos Suruí do Sororó e Ass\Írini do Trocará foram igualmente 

prejudicados pela pequena dimensio oficialmente atribuida a suas terras. A 
área dos Assurini do Koatinem~ e dos Araweté! povos contactad·os na déca· 
da de 70, deverá ser inundada com a constru~o do complexo hidrelétrico 
do Xingu, sem que a FUNAI tenha tomado medidas para garantir seus di· 
reitos. Finalmente, a área dos Kaiapó, que incluí seis reservas; continua a 
sof rer invasOes de fazendas, garimpos e poluiyio das águas que servern as 
aldeias. (Vidal. Lux - "Amea~as do Carajás e outros projetos", Aconteceu, 
Centro Ecuménico de Documenta~lo e lnform~io, Sio Paulo, 12 de abril de 
1983, pp. 36/37). 

Estima-se que cerca de 25 .000 indígenas vivam atualmente em terras 
ricas em minérios, nos quase 20 milhOes de.hectares espalhados pela Amazo
nia Legal, que compreende os Estados da Amazonas, Pará, RondOnia, Mato 
Grosso e os territórios federais do Amapá e Roraima. Sao ao todo 26 áreas 
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indígenas, a maior delas com cerca de 8 milhOes de hectares correspondendo 
as terras habi!adas pelos Y anomami, que ocupam exten·sa área de floresta 
tropical na fronte~ra do Brasil· com a Venezuela. Calcula-se que tenham no 
. território nacional cerca de 203 aldeias, com a maior concentra~fo localiza-
da na Serra das Surucucus.. · 

. A partir de 1974 sua sobrevivencia é colocada em risco, principalmente 
com a construyio da BR-210, a Perimetral N~rte, que corta o sul de seu 
território numa extenslo de 225 km. Poneos anos mais tarde treze aldeias . ' 
ficam reduzidas a oito pequenas urudades familiares que circulavam A margem 
da rodovia, enquanto outros grupos sfo atingidos por duas epidemias de 
sarampo, sofrendo drástica reduylo. Em 1975 .garimpeiros iniciam a invasio 
da serra das Surucucus, entrando em contlito éom os. índios e semeando 
gripe satampo e doen~as venéreas. 

Através de quatro portarlas, assinadas entre dezembro de 1977 e julho 
de 1978, a FUNAI fragmenta o território Yanomami, criando 21 áreas que 
fonnam uma espécie de arquipélago. Coma medida, inviabiliza o acesso dos 
indios a áreas mais extensas e fundamentais para a c~a, a pesca e a coleta; 
impede os deslocamentos tradicionais para fins matrimoniais, econOmicos e 
cerimoniais, ao mesmo tempo em que coloca as aldeias sob maior risco de 
contaminayio por doenyas cont:agiosas. 

. Depois de urna campanha nacional e internacional de tr~s anos pela 
criayao do Parque Indígena Y anomami, o govemo interdita urna área con tí· 
nua de terra de 7 .700.000 ha, alardeando ter solucionado o problema de · 
proteyio. Mas, como se sabe, a interdiyio é uma medida provisória que pode 
ser sustada a qualquer momento, sendo de pouco significado para a garantía 
efetiva das terras. 

A partir. de 1983 surge nova ameaya para esses índios e outras popula
yOes da área: 9 governo federal, novamente legislando através de decretos~ 
abre as terras indígenas a empresas privadas nacionais para· trabalhos de pes-· 
quisa e explorayio de recursos minerais, o que antes só era pennitido a em
presas estatais e, mesmo assim, somente em caso de minerais considerados 
estratégicos, ligados a seguran~a nacional. . 

O caso dos Waimiri/Atroari representa outro exemplo dramático do 
processo genocida de ocupayio da Amazonia. De 1856 aos días atuais, tem-se 
o registro de cerca de dezesseis massacres infringidos ao grupo. Com urna po
pul~io estim~da e~ 6 .000 pessoas em · 1905, chegam em 1968 a 3 .000, época 
em que teve inicio a construyio da estrada BR-174, ligando Manaus a Cara
caraí. Sempre resi~do a invasOes, a populaylo caiu para menos de 1000 
~as em apenas sete anos, em meio a política da FUNAI de atraí-los, 
afastando-os das proximidades da nova estrada. 

Pronta a infra-estrutura que deveria sustentar a ocupa~lo, a regilo é 
rapidamente dinamizada COm a instalayfO de .mineradoras, serrarías, ent· 
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presas de coloniza9ao, além do programa de construy!o da hidrelétrica de 
Balbina. · 

Em 1973, foram descobertas jazidas de cassiterita no alto rio Uatumf 
(hoje denominado Pitinga), dentro. da reserva e justamente na parte onde os 
indios haviarn se refugiado para escapar das ameayas que os alcanyaram 
quando da construylo da BR-174. Em 1979, a FUNAI conceden cinco al
varás de autoriza9ao de pesquisas minerais, com cerca de 80% das áreas 
dentro do território indígena, que sofreu reduylo através de um processo 
' 'sui-generis". 

A té 1971, consta va dos mapas da área, inclusive do que acompanha 
o memorial descritivo do decreto nQ 68.907/71 que criou a Reserva Wai
miri/Atroari, o igarapé Santo Antonio do Abonari desembocava no rio 
Uatumi na altura dos pontos geográficos 59º 45' WGr e 1° 30' S. Nos 
mapas posteriores do RADAM/Brasil (Serviyo de Mapeamento terrestre do 
Programa de Integrayao Nacional) e do Aerofoto Cruzeiro, a foz do mesmo 
igarapé foi deslocada para a proximidade do paralelo 10 15' e meridiano 
600 30', a cerca de 85 km da sua plo~fo anterior. O alto río Uatuml que 
constitui o limite Leste da Reserva perde seu nome e passa a se chamar rio 
Pitinga, sendo o nome U atumi atribuído a um igaparé menor que o seu 
tributário igarapé Santo Antonio do Abonari . 

A situayao das terras Waimiri/Atroari é assim bastante grave. A reserva 
Waimiri/ A troari foi criada em 1971 com 1.611.900 ha., o que significava 
urna redu~io de 75% no território tradicional, liberado assim para a cons
tru9ao da BR-174. Como muitas aldeias ficaram fora da Reserva, outros 
decretos presidenciais interditaram tr~s áreas num total de 704.900 ha. Final
mente, em 1981, o decreto n'? 86 .630 revogou todos os instrumentos legais 
anteriores sobre essas terras; retirou 31 % da área anteriormente reservada, 
transformando o restante da Reserva e as tres áreas interditadas em áreas 
temporariamente interditadas, abrindo espayo para os trabalhos de mine
rayio e a implantayao da hidrelétrica de Balbina. 

Em 1982 a populaylo Waimiri/Atroari era estimada em 571 pe~oas. 
(Marewa - Movirnento de Apoio a Resistencia Waimiri/Atroari - Re.sis
tencia Waimiri/Atroari, Itacoatiara, Amazonas, 1983). 

Pouco se sabe. sobre a destinayao dos recursos que a FUNAI recebe 
para efeito de assistencia e prote~io. Apenas recenteinente, em janeiro 
de 1984, a imprensa f omeceu dados relativos a um es tu do elaborado pela 
assessoria do Deputado Mário Juruna, mostrando que a Funai gastou, du
rante o ano de 1983, cerca de 80% de seu oryamento de CrS 15 bilhOes em 
despesas com pessoal e administrayio, enquanto apenas CrS 2,S bilhOes 
f oram destinados para a assistencia direta aos índios. Segundo o mesmo es
tudo, da verba de as~stencia, CrS 159 milhOes foram destinados l demar
ca~io das terras indígenas, embora o órgio nlo tenha concluído nenhuma 
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demarca~lo de área durante o ano (Diário Popular, Sao Paulo 21.01.84). 
Mesmo em áreas contempladas com recursos especiais. a situ~lo . .. . -

pouco se altera. 
Em 1981 o governo programou o desenvolvimento dó Noroeste do 

Brasil (Programa Polonoroeste) e a eleva~!o dos níveis de produ~ao, renda e 
emprego. A dinamiza~lo da regjlo, localizada ao longo do eixo da estrada 
Cuiuabá.Porto Velho (BR·364), previa a pavimenta~lo dessa rodovia, a aber
tura de 3.500 km2 de estradas vicinai~, desenvolvimento e coloniz~lo de 
novas áreas em Mato Grosso e RondOnia. O Ministério do Interior, respon
sável pelo projeto, pretendía que o desenvolvimento regional fosse feíto em 
harmonía com a protey!o e assist!ncia is comunidades ·indígenas. 

Evidentemente, o aspecto mais importante a ser privilegiado deveria 
ser a demarca~lo e a prote~lo dos territórios indígenas, mesmo porque nes
ses Estados sempre f oram muito fortes as pressOes contrárias aos indios, 
prevendo·se um agravamento da situayio em vista do maior ·impulso ao 
desenvolvimento empresarial, da forte imigr~lo e dos muitos projetos de 
coloniza~lo que teriam lugar. 

Os recursos previstos para o período 1981.SS eram de 26,6 milhOes de 
dólares, parte saindo do oryamento regular da FUNAI (60%) e o restante 

. do Polonoroeste (40%). Até 1983.S~, segundo a FUNAI, haviam sido gastos 
4 bilhOes de cruzeiros ou cerca de 4 milhOes _de dólares (Cr S 287 .100.000,00 em 
1982; CrS 834.518.000,00 em 1982-8'3 e CrS 2.835.180·.000,00 em 1983· 
-84 ). A pesar dessas dotayOes serem bastante inferiores a prevista anualmen
te, teria sido viável a demarcaylo das terras indígenas, cujo gasto global foi 
estimado .em 1980 em 3 ;l milhóes de dólares (para cerca de 4 mil quilOme
tros de perímetro e urna área de 2.5 milhOes de hectares). 

· Dos grupos incluidos no Progr~a Polonoroeste, oito tinham suas terras 
demarcadas em ~pocas anteriores e 12 nlo estavam 1emarcadas. Até o inicio 
de 1984, haviam sido feítas a demarc~lo do PQsto Indígena Rio Branco e 
a demarc~lo parcial da área dos grupos Nambikwara e Parecí. Na maioria 
da áreas, demarcadas ou nlo, persistem invasOes, algumas das quais ocor
reram justamente no período de opera~lo do Programa. Atualmente, casos 
graves ocorrem na área demarcada dos Gavilo e Arara de RondOnia, onde há 
700 familias de colonos invasores; na área Cinta Larga demarcada, a 20 km 
de uma aldeia, o govemo de Mato Grosso está construindo urna hidrelétrica, 
desrepeitando o território indígena que além disso, está sendo continuada· 
mente . ame~ado por loteam~~!os, estradas vicinais e garimpos; na área 
Cinta Larga interditada há uma companhia de miner~lo, com 150 garimpeiros 
em constante contlito com os indios; há invasOes por colonos e garimpeiros 
na área Uru-eu-wau-wau, grupo ainda isolado. 

A maior parte dos recursos foi destinada para constru~~s e adminis
tt~IO, e muito pouco para imuniz~~o, combate l malária, tuberculose, 
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meJhoria dos seIVi~os na área de saúde, onde as deficiéncias slo muito gran
des e as cifras de rnortalidade infantil assustadoras (cerca de 58% entre os 
Cinta Larga do PIA Serra Morena, por exemplo). 

A INVESTIDA LEGAL 

Em áreas onde é grande a concentrayio fundiária, a questao toma 
outros contornos, passando 3: estimular a cri~ao de variantes alternativas 
na política indigenista oficial. . 

Depois de um século de choques sangrentos com civilizados e com 
suas terras invadidas por plantadores de cacau, os Pataxó -Hi-Ha-Hfi slo 
·finalmente "pacificados" na década de 30. Instalados numa reseIVa <le 26 
mil hectares, forarn submetidos a nova ·onda de violéncia, privados progres
sivamente de suas terras, arrendadas pelo. antigo S. P. l. a empresários da 
regiio. Foram submetidos a condiyOCS de trabalho tfo desumanas que aos 
poucos .abandonaram seus territórios como única o~I~ para uma vida menos 
sofrida. 
. Em 1982 come~aram a retomar is suas terras, agora invadidas por 
"mais de 400 f azendeiros, rnuitos deles portadores de títulos de proprie
dade expedidos entre 1978 e 1982 pelo govemo do Estad~ da Bahía (pp .. 
63). Enfrentando toda sorte de pressOes, os indios ocuparam urna área de 
mil hectares do antigo território tribal. A FUNAI, embora hesitante, entrou 
na justiya com urna ayao declaratória de nulidade de títulos sobre imóveis 
rurais, _na qual sao citados como réus 390 portadores dos títulos ilegais (pp. 
63). Mas na primeira audiencia conciliatória propae um acordo, l .revelia dos 
indios, aceitando abrir mio de 29 mil hectares da reserva. O governo da 
Bahía, por outro lado, propos a transfer~ncia dos indios para uma área fora 
do território tradicional, de 2.200 ha. e, segundo consta, de má qualidade. Os 
indios recusaram ambas. . · 

Um pouco mais tarde, em meio a um clima de muita tenslo, acossados 
por fazendeiros e policiais, parte dos Pataxó aceitou urna transfer~ncia tem· 
porária para a Fazenda Experimental de Almada (ilhéus), num terrenQ de 
130 ha. nao cultiváveis. Em novembro 4e 1982, ummés após a transferéncia, 
os Pataxó, através do advogado que constituiram, impetram mandado de 
seguranya contra a transfer!ncia, obtendo urna liminar .. Poucos dias depois, 
o Tribunal Federal de Recursos suspende a liminar, mas os indios retomam 
a sua antiga área, dispostos a resistir. 

A luta prossegue, na Justiya e na área, fazendeiros e o govemo da 
Bahía contra os Pataxó. No interior do grupo aumentam as divergencias 
e conflitos esboyados na época da transfe~ncia, quando a FUNAI estimulou 
a divisao beneficiando lideranyas através de conce~s, que culminaram em 
meados de 1983 com a morte de um líder. A cislo progride e dois meses 
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mais tarde um grupo de doze fam11ias é expulso da área ocupada, por um lí
der da f ac9io contrária. 

Aos poucos conseguem superar suas divergencia maiores, reunindo-se 
nov~ente. Em novembro de 1983, a justi9a federal concedeu-lhes o direito 
de posse das terras da F azenda Sao Lucas, por eles ocupadas, aumentando 
assirn a possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal ·decida reconhecer 
definitivamente sua posse sobre os 36 mil hectares que constituem a antiga 
reserva. (Silva, Aracy L; - "Apresenta~io histórica", pp. 60/66, O fudio e a 
Cidadania, Comissfo Pró-índio, SP. Editora Brasiliense, Sio Paulo, 1983). 

O precedente foi considerado pelo govemo e pelos empresários urna 
amea9a .. a propriedade privada e ªº progresso, justamente quando, estando 
quase todos os setores da economía brasileira franqueados ao capital inter
nacional. o governo empenhava-se em abrir as grandes companhias coloniza
doras a explora9io agrícola. O que fazer para retirar da popul~io indígena, 
considerada improdutiva, a posse das terras que lhes restava? 

Já em 1977' o govemo declarou sua inten~io de acelerar o processo 
de integra9ao e emancip~io das ~unidades indígenas ou de indios espe
cíficos. Mas só u~ ano mais tarde vem a.público urna minuta de decreto 
elaborado pelo Ministério do Interior. Vários setores da sociedade manifesta· 
ram-se contra a tentativa do Ministério de alterar por decreto o Estatuto do 
fndio, a fun de permitir por decislo unilateral que fossem emancipadas as 
comunidades indígenas. Na8 .grandes cidades o tema· é bastante discutido e 
durante a Semana do fndio, em· abril de 1978, advogados, antropólogos, 
educadores e religiosos debatem· os aspectos jurídicos relacionados i defi
ni~ao da tutela e b conseqüencias da emal)cip~io. Em setembro do mesmo 
ano, a FUNAI convida antropólogos para um debate sobre a questio. Depois 
de dois días de reuniOes em Bras11ia, eles emitem parecer considerando 
inoportuna a minuta "por nao .terem sido esgotados os mecanismos e recursos 
que permitam o exercício de urna tutela bem sucedida. Exercício este que 
impOe: . . 

• dar prioridade absoluta i questfo de tenas indígenas, assegurando a 
sua inalienabilidade e usufruto coletivo; 
• reconhecer o díreito dos grupos indígenas de se organizarem para 
auto.gerir ~a existencia, assegurando-lhes condi~Oes para manterem 
sua identidade étnica e cultural tradicionais e relacionamento éom a 
sociedade nacional; · 
• efetivar esta autonomía supOe o reconhecimento, por parte do 
Estado, de urna N~lo Pluralista". (Relatório Conclusivo do Encontro 
de Antropólogos e Indigenistas, Bras11ia, 13 de setembro de 1.978). 

Diante desse desfecho, o Ministério do Interior declarou sua inten9i~ de 
submeter o projeto áo Presidente da República, ao mesmo tempo em que 
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anunciava a criayao de urna Comissao Especial que iría revisar o Estatuto do 
Indio, composta por representantes do Ministério do Interior, do Ministério 
da Justiya, da Secretaria de Planejamento da Presidencia da República e da 
Secretaria Geral do Conselho de Seguranya Nacional. 

Tais declarayóes estimularam ainda mais a mobilizayao de foryas con
trárias a falsa emancip~!o, como passou entao a ser denominada. A época 
foi marcada pela realizay!o de assembléias, encontros, debates pela imprensa, 
culminando com um ato público, patrocinado pela Associayao Nacional dos 
Cientistas Sociais e realizado na Pontifícia Universidade Católica de Sfo 
Paulo, que reuniu milhares de pessoas e contou como apoio de inúmeras enti
dades e personalidade brasileiras e do exterior. 

A opiniao geral era de que a atitude do govemo visava com a medida 
intimidar lideranyas indígenas e colocar em risco a posse de seus territórios. 
A questao da emancipay!o ficava assim claramente vinculada a quest!o da , 
terra, ao mesmo tempo em que o govemo era acusado de tentar violar um dos 
mais essenciais direitos indígenas - a ocupayio permanente e coletiva das 
áreas que tradicionalmente habitavam - ao invez de respeitar a autonomía 
desse povos em rel~ao a sociedade brasileira. 

Em 1981, quando a mobiliza~ao indígena come~ou a se firmar. a 
FUNAI volta a tratar do tema da emancip~ao, mas dessa vez pretendendo li-
berar da tutela os indios portadores de carteira de identidade, título de 
eleitor e que tivessem grau de escolaridade razoável. Calcula-se que 40 mil in· 
dividuos seriam atingidos pela medida, t!o logo aFUNAI demonstrasse atra~s 
de urna ayio declaratória, que eles se achavam integrados de fato, pedindo l 
Justi9a a exonera~lo da tutela. 

Mais urna vez ficou claro para a opinifo pública que o alvo dessa eman
cipa~ao - compulsória - eram 8$ lideranyas emergentes e membros das comu
nidades do Leste, Nordeste e Sul do país que viviam em contato coma socie
dade nacional em áreas sujeitas a constantes litigios pela posse da terra. 

Nova onda de protestos. A iniciativa da FUNAI, mais urna vez silen· 
ciada, reaparece em 1983, como projeto de lei de autoría de um deputado 
do partido do govemo, e que se encontra ainda e¡n tramita~io no Congres
so. 

Ainda em 1981, a FUNAI determina que seja elaborado um documento 
contendo "indicadores de integra~ao", alegando a necessidade de esclarecer 
dúvidas sobre o que seja "indio integrado", "índio em vias de integra~io" e 
"indio nao integrado". A comissao encarregada teve prazo de dez días para 
concluir o trabalho de listagem que, segundo determin~io superior, nlo 
deveria conter justificativas ou explica~oes dos indicadores levantados. 

O documento : final reunía quatro conjuntos de ítens: a) indicadores 
apontados pela comunidade científica. b) indicadores apon~ados pelo indio; 
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c) pela sociedade e d) pela FUNAI. Incluiam-se desde títulos genéricos 
relativos a elementos culturais ·representativos, · até características biológicas 
como grupo sangüíneo, existencia de mancha mongólica, mesti~agem, etc. 

Foi grande a intranquilidade dos grupos indígenas estabelecidos em 
terras cobiyadas. Temiam ter que exibir atestados de sua indianidade, como 
de fato havia ocorrido com os índios Tingui, de Alagoas, que portando coca
res, penas e outros adornos dan~aram para funcionários a fim de provar sua 
condi~io, mesmo porque eram acusados de nao terem preenchido os requisi
tos necessários a sua caracteriz~ao como indígena, de acordo com os crité
rios da FUNAI. 

Na mesma ocasiao, alguns índios Tapirapé foram a Brasília reivindi.: 
·car a demarca~lo de suas terras, ,queixando~ pósterionnente a imprensa de 
·lhes ter sido tirado sangue, sem que estivessem doentes. Os xacriab~ de Minas 
Gerais, acossados pela fábrica de cimento Caue, interessada em suas terras, 
seriamos próximos a se submeter a apli~io dos "indicadores". 

Merece entretanto destaque. o caso que ocorreu com urna comunidade 
Guarani do Oeste do Estado do Paraná (Municipio de Foz de Igu~u) na 
Barra do Rio Ocoi. 

Em 1975 foi inciada a CQnstru~ao da hidrelétrica de Itaipu para o 
aproveitarnento energético do rio Paraná, através de um acordo entre o 
Brasil e o Paraguai. A obra de propor~éSes gigantescas incluía a f onnayio de 
um· lago artificial de 1.460 km2 , dos quais 835 em território brasileiro. 

A . comunidade Guaraní, sabendo que suas terras seriam inundadas 
pelo lago, solicitou medidas urgentes a FUNAI, no final de 1981. Era· um 
grito de socorro, pois apesar de estar se aproximando a data prevista para 
o fechamento das comportas da represa, ·a FUNAI nao tinha tomado qualquer 
providencia. . , . 

Em resposta , a FUNAI sugeriu que aceitassem 20 ha. de terra em Santa 
Helena (PR), e mais 80 ha. da chamada "faixa de segur~ya" da represa, 
que margeia o lago. Os índios nlo aceitaram a proposta de abrir mio do 
território tradicional de 1.500 ha. em troca de 100 hectares de terra desmata
da. A rea~lo da FUNAI náo se fez e~perar: submeteu os indios a prova do 
"grau ·de indianidade". 

A maioria dos Guarani do Ocoí nio passou no teste, mas esse resultado 
nao chegou a ~r usado para justificar a espoli~io, mesmo porque entidades 
civis_ de apoio ao índio iniciaram urna campanha denunciando o caráter 
racista do procedimento. · 

Mas de qualquer f onna, o drama vivido pelas 25 f anulias Guarani teve 
um final desanimador. Em julho de 1982 o grupo foi transferido para urna 
área de 250 ha., próxima de Sio Miguel de Igu~u. A área foi dividida em 
quatro lotes e o título de propriedade de cada um f oi dado a quatro chef es de 
familia, que deveriarn faz~r a redistribuiylo. Segundo consta, a FUNAI 
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pressionou os quatro titulares de modo que fossem excluid~ da partilha dez 
f amt1ias, que assim ficaram sem local para plantar. (Porantim, novembro de 
1983). 

Ainda em 1982, o presidente da Funai distribiu circular interna a.todos 
os funcionários, proibindo estudos, pesquisas ou comentários ~elati!os. a 
quaisquer indicadores que nao fossem os contidos no Estatudo do Indio. 

4. PERSPECTIVAS DE SOLU<fAO 

1. ENTIDADES DE APOIO A CAUSA INDIGENA 

A populayfo indígena do Brasil constituí um contingente bastante 
reduzido, quando comparada com a popula9ao total do país. Fonnada por 
grupos de pequeno porte, dispersos em amp~as áreas. ger~gráficas, sua mo
biliza~ao dificilmente ultrapassou limites locais ou reg1~nais, por quase toda 
a história. Pode-se· mesmo dizer que, até há pouco tempo, esses povos care
ciam de um programa de defesa de seus interesses mais gerais, muito embora . 
a grande concentr~io fundiária tomasse quase todas as áreas palco· de f ortes 
tensóes e conflitos .pela posse da terra. · . 

Assim a taref a de denunciar crimes e abusos de que eram alvo ficou . 
' . 

por muito tempo a cargo de grupos isolados de intelectuais e apenas n~s 
últimos anos Seus problemas come~aram a se integrar no contexto . mais 
amplo das lutas populares, embora de f onna aind~ t~mida. . . . . 

Em 1969., o Secretariado Nacional de Attvidades M1ss1onanas, órgio 
da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), promoveu um en
contro com o propósito de formular urna nova política indigenista .P~ as 
missl.les católicas. Quatro anos mais tarde foi criado o Co~selho Ind1gen1sta 
Missionário (CIMI) que deveria dedicar-se basicamente a assessorar o traba
lho missionário junto h comÜnidades indígenas. Sua primeira tare~a de 
maior wlto foi a elaboray!o de um ante-proje.to do Estatuto do fudio, no 
qual procurava ampliar o esp~o para o exercíci? da atividade missi~~ária. 
Através de reuniOes sigilosas com a FUNAI. fot tentada urna concili~lo 
de interesses que fracassou. Pois o Presidente da República, ao sancionar 
o Estatuto do fudio, vetou, entre outros, o Parágrafo Único do art. 2~ que 
reconhecia u ~Oes religiosas e; científicas o direito de prestar serviyos 
de natureza assistencial aos indios. 

Embora o presidente do CIMI persistisse em declarayGes conciliat~ 
rias vários de seus missionários protestaram · com vigor contra o veto preSt
denclal afirmando sua disposiyio de defender aterra dos indios. Em 1974. 

. esse ~po promove o Primeiro Encontro de Chefes Indígenas com o objeti
vo de criar oportunidades para que representantes e líderes de diversos grupos 
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indígenas pudessem se conhecer e discutir problemas comuns. Paralelamente, 
esses missionários comeyaram a intensificar suas críticas a pÓlítica da FUNAI 
que em poucO tempo reagiu, proibindo a entrada em áreas indígenas de todo 
o país de dois deles, aliás bastante combativos. O evento precipitou urna 
mudanya mareante nas linhas de ayio da pastoral indígena.: seus objetivos 
se ampliaram e incorporaram, além da defesa . da terra, o reconhecirnento 
e o respeito pela cultura e autodetennina~io indígena. A nova diretoria do 
órgao, empossada em 1975, póe em prática urna política de franca oposi9ao 
a FUNAI e, no ano seguinte, propóe a constituiyao de urna Comissao Parla
mentar de Inquérito para apurar irregularidades na a~ao indigenista oficial. 

A partir de 1977 todos os missionários do C.U.fl ficam pro1'bidos de 
. . entrar em área indígena, o que nao foi suficiente para afastá-los dos seus 

propósitos. De 1974 a 1980 consegufram realizar treze aSsembléias de chefes 
indígenas que foram, sem dúvida, de grande importancia para mobilizar 
grupos de várias áreas do país. Com a publi~ao de um Boletim e, posterior
mente, do jornal Porantim, conseguiram denunciar nacionalmente as repetidas 
viol~~s dos direitos indígenas. · 

Outros grupos de apoio A causa indígena ·comeyaram a surgir, a partir 
de 1977, mobilizando a opinilo pública através de palestras e publicayóes e 
tomando-se em pouco tempo canais eficazes de denúncia e pressfo. Quase 
~odos passaram_ a manter contacto com políticos, em especial com parlamen
tares da oposi~io, procurando integrá-los na defesa da causa. 

A Associaylo Nacional de Apoio do IÍldio (ANAI), com sede· em Porto 
Alegre (Rio Grande do Sul) e. núcleos em outros Estados, atua, principal
mente na divulgayio e denúncia, do mesmo mod<? que a Comisslo Pró-fndio 
~e Sio Paulo (CPI-SP) que também apóia a Unia:o das Na~óes Indígenas 
(UNI) e encontros e assembléias de líderes indígenas. Seu Departamento 

. Jurídico vem se empenhando no levantamento da legisl~io indigenista 
brasileira, ao mesmo tempo em que dá assessoria a grupos indígenas. Ainda 
em Slo Paulo funciona o Centro de Trabalho Indigenista (CTI) que dá as
sessoria e desenvolve projetos em áreas indígenas específicas. Em Cuiabá, 
Mato Groso, foi criado o Centro de Documenta~fo Terra e fudio (CDTI), 
centrado na questlo indígena e dos lavradores~ 

Com atua~io mais localizada e geralmente apoiando grupos da própria 
regilo, destacam·se entre outros o Grupo de Estudos da Questfo Indígena 
(Grequi) e o Grupo de Estudos Indígenas (Gresin), ambos em Minas Gerais. 
O grupo Kukuro de Apoio a Causa Indígena no Amazonas, a Comissa:o 
Pró-(ndio do Acre, o Grupo de Estudo e Apoio a Causa Indígena (Graci
.C_aetés) de Alagoas, e o Grupo de Estudos Indígenas Kurumim do Estado 
de Sfo Paulo. Tres entidades dedicam apoio a grupos específicos: Comis
sio pela Cri~lo do Parque Yanomami (CCPY) de Slo Paulo, o Comí~ de 
Apoio e Defesa dos Indígenas do Río de Janeiro (CADIRJ) e o Movimento 
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de Apoio a Resistencia Waimiri/ Atrori, no Amazonas, (Marewa). 

Um grande obstáculo a atuaylo dessas entidades é, sem dúvida, o sigilo 
com que a FUNAI cerca a maioria das questOes que envolvem direta ou 
indiretamente aS popula~0es indígenas. Fechada em seus gabinetes de Bras
s11ia, a equipe dirigente planeja e toma decisoes a revelía das comunidades, 
fiutando-se ao diálogo em especial nos últimos anos, quando a questao 
indígena passou a ser tratada como matéria afeta a seguran~a nacional. 

Nessas circunstancias, as entidades de apoio contam apenas com in
f onn~0es veiculadas pela imprensa, denúncias trazidas por indios, etnó
logos ou, algumas poucas, fruto da inconfid!ncia de um ou outro funcionário 
da FUNAI, mais identificado com a causa indígena. 

A grande dispersio de grupos e aldeias, muitos em território de difícil 
acesso, faz com que inúmeros problemas cheguem aos centros maiores como 
fatos já consumados. 

Diante dessa situa~io, foi recebida com otirnismo a cria~io da Socieda
de Brasileira de Indigenistas em 1980, com o propósito de congregar funcioná
rios da FUNAI que atuavam diretamente em áreas indígenas. Os objetivos da 
SBI cobriam desde questOes relativas a regulamentayio da profisslo de 
indigenista até o acompanhamento e a fiscaliza~lo da política indigenista 
~~. . 

A FUNAI nao reconheceu a entidade e, dois meses após a sua cria~ic;>, 
demitiu 21 funcionários _.: todos membros da SBI e alguns com oito e até 
quinze anos de traba1ho. O motivo da dispensa foi eles terem subscritadó urna 
carta ao Ministro · do Interior criticando a polítiea indigenista oficial, através 
de urna ampla e convincente exemplifica~ao de casos concretos. · 

2. ORGANIZACAO INDIGENA 

Numa das sessOes de protesto contra a emancip~ao proposta. pela 
FUNAI, o cacique Mário Juruna real~ou a importancia de se criar urna federa
~io indígena. Mas.somente dois anos mais tarde, em 1980,é que, em duas áreas 
distintas do país, .teriam inicio ~ primeiras .tentativas. sistemáticas de mo
biliza~lo. 

Cerca de quinze jovens indios, pertencentes a sete diferentes grupos, 
que estudavam em Brasilia. f oram surpreendidos no inicio de 1980 pela 
determin~lo da FUNAI dé transferí-los para escalas perto de suas aldeias 
Um més antes. esses estudantes tinham decidido criar uma associ39io pm:_a 
facilitar inclusive a solu~lo dos muitos problemas que enfrentavam na grande 
cidade. Comunicaram seus planos a FUNAI, pedindo um apoio que lhes foi 
negado. Na -mesma ocasifo, estabeleceram contacto coma feder~io Shuar, 
dos indios equatorianos, passando a discutir proble~as comuns. 
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Enquanto isso, durante a semana do indio comemorada em abril do 
mesmo ano em Campo Grande (Mato Grosso do Sul) representantes de 

" várias aldeias da regiao chegavam igualmente a idéia de fundar urna asso-
ciayao. 

Em julho, numa aldeia Terena do Mato Grosso do Sul, foi finalmente 
l~yada a Unilo das NayOes Indígenas (UNI) que resultava da fuslo da 
UNIND criada pelos estudantes de Bras11ia como ¡:>rojeto da Federayá'.o ··dos 
Povos Indígenas do Mato Grosso. Em setembro do mesmo ano aprovaram 
o estatuto da nova entidade que tinha por objetivo: 

a) representar as nayoes indígenas e comunidades que dela viessem 
a participar; . 

b) promover a autonomía cultural e a auto-dete~i~io das · nayOes 
e comunidades e sua colaborayao recíproca; 

c) promover a recuperayio e garantir a inviolabilidade e demarcayao 
· d~ suas terras e o uso exclusivo das riquezas naturais e de todas as 

utilidades nelas existentes; 
d) assessorar os indígenas e suas comunidades e nayOes no reconheci

mento de seus direitos "e na elaborayao e execuyao de projetos 
culturais e de desenvolvimento comunitário. 

É pronta a reayao da FUNAI que se declara a única e legítima repre
sentante dos indios, negando-se a reconhecer a organizayio por eles criada. 
'Btárn essas as determinayóes do Presidente da República que considerava 
a nova entidade inconveniente e apadrinhada por pessoas que visavam incom
patibilizar os indios com a política indigenista oficial. A decislo presiden
cial . baseou-se num relatório do Serviyo Nacional de Infonnaylo (SNI) que 
concluía serem graves os inconvenientes de as nayoes indígenas se agruparem 
rium só organismo com . apoio de pessoas dispostas a incentivar os índios 
contra a FUNAI. (Serviyo Público Federal - Confidencial - Ref. - Aviso 
no. 72/80-C de 24.11.80 do Ministro-Chefe do Gabinete Civil, Golbery de 
Couto e Silva ao Ministro do Interior Mário Andreazza). 

Foi a partir desses eventos que ressurgiu na FUNAI a tentativa de 
emancipayio compulsória e os "indicadores de indianidade". 

Em maio de 1.981 realiza-se a Assembléia de Líderes Indígenas em 
Sio Paulo, reundindo 73 líderes e 32 entidades de apoio. O cacique Do
mingos Veríssirno Matos, ex-presidente da UNI, empossou a nova diretoria 
eleita: presidente - Marcos Terena, 27 anos, estudante de Administrayfo 
de Empresas em Bras11ia; vice-presidente - ÁlvaroFemandesSampaio, da tri
bo Tukano;secretário - ·Lino Cordeiro, tribo Miranha. 

. Um ano depois, conflitos internos levam o presidente a pedir demissfo. 
A· entidade, embora sofrendo investidas da FUNAI para desestabilizá-la, 
conseguiu realizar o 1 Encontro· Nacional dos Povos Indígenas, em junho de 
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1.982, reunindo 228 líderes que representavam 46 n~Oes, assim distribui
das no território Masileiro: 

Regia o nQ de líderes ne? de tribos 

Centro Oeste 121 13 
Norte 33 17 
Nordeste 44 15 
Leste 18 ., -
Sul 12 .., -

Nessa reuniáo decidiram concentrar esf~os em tomo das seguintes 
propostas , e reivindica~oes: direito do índio de ir e vire reunir-se livremente; 
direito de se organizarem, sem ser emancipados contra a vontade; demarca
~ªº das terras e entrega de títulos de terra. 

Decidiram ainda manter n!o mais urna diretoria, mas trés representan
tes em Bras11ia, encanegados · de f azer gestoes junto a FUNAI e tres- .repre
sentantes por Estado. 

Em abril de 1.983 avaliaram os pontos falhos de atua~ao da UNI, 
quase todos deriv.ados da ausencia de base econOmica e da dificuldade de 
contacto entre as clifere·ntes areas. Criou-se en tao urna Cómissfo Coordenadora 
Nacional com a responsabilidade de conseguir representantes de áreas onde 
já existissem meios de atuar para organizar urna Reuniao· Eletiva de onde 
sairiam os coordenadores nacional e regional para os próximos anos. 

O 11 Encontro Nacional dos Povos Indígenas, realizado em abril de 
1.984 e reutrlndo cerca de 450 líderes, de mais de 50 n~oes, foi organizado 
pelo ex-cacique Mário Juruna, com a colabor~ao da UNI. 

Chefe de aldeia de Namunk:urá, Mário Juruna tomou-se em pouco tem-
-po o maior representante da luta indígena no B.-asil. Em 1977 ocupou gran
de espayo na imprensa ao inaugurar a prática de registrar num gravador as 
promessas, nunca compridas, das autoridades da FUNAI. Eleito presidente 
do Júri do 4~ . Tribu&al Bertrand Russel de Direitos Humanos em 1980 
foi pro11>ido pelo Ministro do Interior de deixar o país. Beneficiado por 
urna habeas corpus c.oncedido pelo Tribunal Federal de· Recursos, por 15 
votos contra 9, seguiu finalmente para a Holanda onde assumiu a parte 
final dos trabalhos do 4~ Tribunal. Em 1981 filiou-se ao PDT, o único 
partido político biasileiro que incerporou o problema da minoria indígena 
em seu programa, elegendo« deputado federal pelo Rio de Janeiro em 
1982, com 31.805 votos. 

No exercício de suas fun~Oes representativas, o deputado Mário Juruna 
encaminhou a Cámara do¡ Deputados um projeto-de ReSc?lu~lo que visava 
modificar seu Regimento ·Interno (Projeto de Resolu~lo nQ 16) e um 
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Projeto de Leí, que dá nova reda~fo ao art. 4<? da Leí 5.371, que .instituiu 
a FUNAI (Projeto de Lei n966l·A de 83). 

Ambos~ os projetos tem, em síntese, o objetivo de dar um novo trata
mento a questio do índiÓ, introduzindo sua participayao direta na solu9ao 
.dos problemas que oafetame maior eficácia na luta pela défesa· de sua cultura 
e dos seus direitos. 

Assim, o Projeto de Leí n9 661-A/83 submete ao Congresso Nacional a 
aprov~io de algumas inov~Oes, todas relativas ao art. 4<? da Lei 5.371/67, 
modificado pelo Decreto-Leí 423/69, no sentido de fazer a FUNAI ouvir a 
voz dos seus assistidos nos órgfos diretiv~. 

Para tanto, ao referido art. 4<?, cujo "caput" estabelece a Capital 
Federal como sede e foro da FUNAI, que se rege por Estatutos aprovados 
pelo Presidente da República, acrescentam-se quatro parágrafos, eliminan
do-se o seu atual Parágrafo Único. Tais parágrafos. tem os seguintes objeti
vos: 

a) introduzir, como órgfo administrativo da FUNAI, um Conselho 
Diretor ''composto por pessoas apontadas por comunidades indígenas 
e que sejam reconhecidamente indigenistas e conhecedoras da situ~io 
do Jndio no Brasil." Essa red~lo ·do futuro § 19 do art. 4<? resultou 
na emenda introduzida pela ComisslO de Constitui~ao e Justi~a, que 
modificou a reda~áo original de Mário Juruna, ao prever a possibili
dade do Conselho ser integrado por índios, emancipados ou nfo. Tal 
emenda se justificou pela impossibilidade de conselheiros índio~ n~o 
emancipados assumirem a responsabilidade civil, administrativa ou 
criminal, o que criaría problemas com a FUNAI. Por outro lado, como 
a comunidade indígena teria dificuldade em admitir a distinylo entre 
índios emancipados, ou nio, JuNna preferiu aceitar a emenda. · 
b) A segunda modificayio, que foona o § 29, mtroduz um Conselho 
Indígena camposto de 5 (cinco) líderes índios, com a fun~a:o de fis
calizar os atos do Conselho Diretor. A cria~lo de Conselhos Indígenas, 
prevista no novo § 3<?, também composto de 5 membros, apontados 
pelas lideranyas indígenas da regilo, é a verslo regional do Conselho 
Indígena previsto no § 2<? acima referido, e tera:o a fun~io de fisca
lizar os atos dos representantes da FUNAI. 
c) Por sua vez, ao examinar o projeto já aprovado pela Comissfo de 
Constitui~ao e Justi~a, a. Comisslo do Interior introduziu um novo 
·parágrafo, o de n<? 4, que determina o seguinte:"Fica a Fund~io 
vinculada diretamente i Presidencia da República" - eliminando a 
vincula~o anterior, ao Ministério do Interior. . 
O projeto já aprovado pelas ComissOes com as quais se relaciona, 

passou ao Plenário, para discusSlo e eventual oferecimento de emendas, 
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que tanto poderao aperfei9oá-lo, como diminuir a sua eficiencia ou alcance. 

Assirn, o deputado Celso Barros, nun1a tentativa de contornar o pro
blema que se criarla para a FUNAI, coma capacida~e relativa de conselheiros 
índios, sugeriu urna emenda com vistas ao projeto original de Juruna, pela 
qual seriam revogadas as disposi9oes que contrariassem o art. 69 e seu Pa
rágrafo Único do Código Civil. Entretanto~ toda a argumenta9ao dessa emen
da carece de fundamento jurídico e contraria fundamentalmen~~ os princí-
pios que regem a capacidade civil. · 

Há na verdade, pelo que se pode concluir da justifica9ao da emenda, 
urna proposta de "emancipa9ao de fato" para os indios que integrassem o 
Conselho Administrativo, urna vez que se lhes atribuiría "irrestrita responsa
bilidade dos atos por eles praticados, independente da f ormalidade do ato 
de emanciapayao" pelo simples fato de o indio assumir referidas fun9oes. 

Evidentemente, a Comissao de Constitui9ao e Justi9a ! rejeitou unani
mente a emenda pelo mérito, embora opinasse pela sua constitucionalidade. 

Simultaneamente, o Projeto de Resolu9ao nº. 16/83, já aprovado, 
introduziu, entre as demais Comissoes Permanentes da Camar.a, a COMIS
SÁO DO INDIO, estabelecendo, assim, um novo fórum de debates dos 
temas indigenistas e criando outras alternativas de pesquisa, de estudo e 
mesmo de investiga9ao e averigua9ao, atividades que até agora vinham sendo 
exercidas por órgaos do Poder Executivo, e, eventualmente, do Poder Judi
ciário, ressalvados, é claro, as importantes contribuiyoes dos antropólogos, 
dentistas sociais, juristas, religiosos e alguns parlamentares, com a colabora-
9ao de entidades ligadas a defesa dos direitos humanos. . . 

A Comissao Parlamentar do fndio, nos termos em que é proposta, 
deverá nao só receber e investigar denúncias sobre os assuntos pertinentes 
ao índio - especialmente no que se refere ao cumprimento da legisla9ao 
destinada a sua defesa - como também, em caráter permanente, propor 
medidas legais que defendam o indio e a ecología das suas reservas, contando 
sempre com a colabora9ao das demais comiss~es parlamentares existentes. 

Trata-se, portando, · de m~bilizar a Camara dos Deputados tanto nas 
suas funyües de órgao controlador como no seu poder de legislar, para que 
exer9a com mais eficiencia o dever de representar e defender os interesses ou 
direitos de urna parcela da popula~ao, a mais antiga do país, que se viu . 
marginalizada, espoliada e•preterida, a partir do Descobrimento. 

A Comissao do Indio já se encontra instalada, sob a presidencia do 
Deputado Mário Juruna e sao fáceis de prever os resultados didáticos desse 
novo centro de debates, no que se refere a conscientiza9ao da sociedade 
civii. ' Temas como a tutela e sua natureza, a emancipa9ao, a integra9ao, o 
direito a terra, a luta pela demarca9ao das reservas, levarao os brasileiros nao 
indios a reconsiderar o problema indigenista, o que resultará na depura9[0 
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da sua versao exótica, pseudo-paternaJista, indulgente, propositalmente 
divulgada para camuflar as mais variadas violayOes comissivas ou omissivas, 
dos direitos indígenas declarados em lei. 

Em tempo : 
O Projeto de Lei 661-A de 1983, de reestrutura~ao da FUNAI, de 

autoría do Deputado Mário Juruna foi submetido ao Plenário da Camara 
dos Deputados, tendo sido aprovado. 

Sao Paulo/ 1984 
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