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O ÍNDIO PERANTE O DIREITO pre
tende ampliar os debates que vem 
sendo travados no País sobre as mi no
rias étnicas, introduzindo a necessidade 
de se repensar o conceito de Estado 
em termos de pluralismo étnico e só
cio-cultural. Esta a realidade do Brasil, 
que a prática social nao comtempla. A 
dimensao política, portanto, aliada a 
urna adequada utilizayao do Direito, 
tem que ser considerada para o equa
cionamento da problemática vivida pe
los integrantes das 150 pequenas so
ciedades indígenas que subsistem no 
pa1s. 

Esta foi a motivac;ao que levou o 
Programa de Pós-Graduac;áo em Cien
cias Sociais da Universidade Federal 
de Santa Catarina a organizare promo
ver, com o apoio da Cultural Survival 
lnc, USA, urna Reuniao de Advogados 
e Antropólogos, em outubro de 1980. 

Os "ensaios" organizados pelo Prof. 
Sílvio Coelho dos Santos, com a cola
borac;ao de renomados Advogados e 
Antropólogos que participaram da 
Reuniao, aprofundam as discussóes 
sobre as sociedades indígenas. desnu
dam a espoliac;ao e a dominac;áo de 
que sao vítimas e impóem urna refle
xáo crítica sobre a sociedade que viva
mos, objetivando sua trans formac;áo. 
Fundem-se, assim, práxis e teoria com 
vistas ll conquista dos espac;os políti
co-jurídicos necessários a consolída
c;ao de um Estado pluriétnico e multi
societário. 
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Prefácio 

Os graves problemas que as sociedades indígenas no Brasil enfren
tam nao podem ser analisados adequadamente, e muito menos solucio
nados, sem a colaborac;áo de especialistas de várias disciplinas. Contudo, 
este tipo de colabora<;;áo, tendo como objeto esse tópico complexo e difícil, 
só acorre raramente. O Professor Sílvio Coelho dos Santos, portanto, nao 
somente tomou urna providencia lógica, mas, também, urna iniciativa 
extremamente oportuna ao promover urna reuniáo de advogados e antro
pólogos para discutir a situa<;;áo dos índios. Esta publicac;áo reúne alguns 
dos trabalhos apresentados naquela reuniao e todos os documentos de 
posicionamento formal que foram elaborados durante o conclave. Estes 
documentos já foram publicados em ingles e portugués a fim de que 
possam ser !idos pelo maior número possível de especialistas (Veja Brazi
lian Indians and the Law, Occasional Paper 5, Cultural Survival, 
Cambridge, USA, 1981 e também Os Índios Perante o Direito, Ciencia 
e Cultura, Fevereiro 1981, 33 (2): 161-166). Neste prefácio, portanto, 
aproveitarei a oportunidade para enfatizar certos pontos que emergiram 
das discussóes em Florianópolis. 

F oi salientado que existe urna aparente contradic;áo no Estatuto do 
Índio, visto que garante aos índios a preservac;áo de suas terras e de seu 
modo de vida enquanto que ao mesmo tempo insiste em que sejam 
integrados a sociedade nacional. Porém, esta posic;áo náo é tao paradoxal 
quanto parece ser, urna vez que se entenda claramente que a lei faz urna 
distin<;ao entre integrac;áo e assimilac;áo e dispóe que os índios sejam 
integrados a um sistema multi-étnico. lntegrac;áo, portante, nao significa 
assimilac;ao e o concomitante abandono da cultura e identidade dos 
indígenas para que estes se integrem a sociedade brasileira. 

Há, porém, urna grave contradic;áo, nao no Estatuto do Índio, mas 
entre esta legislac;áo e as atitudes e práticas em vigor em relac;ao aos índios 
no Brasil. Na realidade, o Estatuto do Índio é, neste sentido, urna pec;a de 
legisla<;áo esclarecida, que inverte a tendencia do pensamento tradicional 
luso-brasileiro sobre os pavos aborígenes. A política imperial portuguesa 
consistía em oferecer os direitos e privilégios da cidadania portuguesa aos 
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é\.')Similados de suas colónias, isto é, aos aborígenes que individualmente 
abandonassem suas próprias culturas e demonstrassem ter adotado inte
gralmente o modo de vida portugues. Essa idéia persistiu no Brasil, onde 
tradicionalmente supunha-se que povos de ra<;as e culturas diferentes se 
fundiriam em urna cultura comum brasileira. 

É essa idéia tradicional de assimila<;áo que ainda rege a política do 
governo brasileiro e da FUNAI no que diz respeito aos índios. Quando a 
FUNAI procura incessantemente " integrar" os índios a sociedade brasi
leira, está de fato, procurando assimilá-los e nao integrá-los (como está 
disposto no Estatuto do Índio ), corn suas terras e modo de vida protegidos, 
a um sistema multi-étnico. lsto se torna claro pelas freqoentes tentativas 
da FUNAI de transformar os índios em nao-índios por decreto administra
tivo. Primeiro foi proposto comec;ar a "en1ancipar" todos os índios, ou, em 
outras palavras, passar a declarar que nao eram índios perante a lei. Esta 

proposta provocou urna onda de protestos por parte tanto dos índios como 
dos nao-índios; e foi engavetada, mas a FUNAI ainda está decidida a 
estabelecer "critérios científicos" de indigenismo, os quais lhe possibilita
riam declarar quais os índios que nao sao índios perante a leí e, por 
conseguinte, nao podem requerer a protec:;ao do Estatuto do Índio. 

Essas manobras sao duplamente perturbadoras. Em primeiro lugar, 
como mostram os colaboradores desta publica<;ao, a FUNAI é o orgao 
tutor legal dos povos indígenas do Brasil e está expressamente encarre
gada de zelar por seus interesses. Porém, a FUNAI náo tem cumprido estes 
deveres como um tutor fiel deveriaJaze-lo. Ao contrário, parece desejosa 
de contornar e nao de pór em vigor as cláusulas do Estatuto do Índio e, 
desta forma, impedir a aplicac;áo das próprias leis do Brasil que protegem 
os direitos dos índios. 

Em segundo lugar, a fim de burlar a leí, a FUNAI lanc:;a mao de 

conceitos de etnicidade completamente erróneos para fundamentar suas 
determinac;6es sobre indigenismo - ou ausencia de indigenismo. Nesta 
publicac;ao, Eduardo Viveiros de Castro estabelece um ponto que é com

provado por todas as recentes pesquisas sobre etnicidade, qual seja que a 
identificac;áo étnica é maté ria complicada, dependendo das relac:;óes estru
turais existentes dentro de um sistema interétnico. Nao se trata de um 
atributo que possa ser estabelecido por critérios objetivamente "científi
cos·· e de aplicac:;ao universal. A busca por parte da FUNAI de ta is critérios é 
ao mesmo tempo mal orientada e perigosa. É mal orientada porque ignora 
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todas as pesquisas modernas sobre a questao da etnicidade, e é perigosa 
porque os resultados de tal pseudo-ciencia tendem a distorcer a realidade 
da situa<;áo indígena e podem mesmo levar a interpreta<;óes racistas da lei 
contra os interesses dos índios. 

A FUNAI, na verdade, enredou-se numa contradi<;áo de sua própria 
autoria. Por um lado, recorre a critérios científicos para tratar de assuntos 
relativos aos índios. Por outro, evita consultar os especialistas cujo conhe
cimento especializado é essencial se é que tais problemas váo realmente 
ser tratados científicamente, ou mesmo com um grau mínimo deserie
dade. 

Um exemplo disto, a inten<;áo manifestad~ pela FUNAI de utilizar os 
membros do Projeto Ronden para auxiliar na demarca<;áo de terras indí
genas, causou a maior apreensáo e deu origem a um dos documentos de 
posicionamento propostos no conclave. A demarca<;áo de terras indí
genas é urna tarefa fundamental porém altamente complexa. Exige com
preensáo <las reivindicac;óes dos indios, conhecimento dos padróes tradi

clonais do uso da terra pelos índios, conhecimento das possibilidades 
produtivas locais, compreensáo do potencial de desenvolvimento econó
mico da regiáo e a capacidade de ava,liar como os índios iráo se inserir na 
economía local em um futuro previsível. Esta é urna tarefa para grupos de 
especialistas e náo para burocratas ou estudantes universitários. Visto 
também ser urna tarefa que, por for<;a da lei brasileira, a FUNAI deve 
executar, a agencia deveria designar equipes de profissionais competentes 
para executá-la. 

Semente profissionais qualificados podem levar a cabo as duas tare
f as básicas essenciais ao éxito da demarcac:;ao de terras. Primeiramente, os 
próprios índios devem ser consultados e seus pontos de vista devem ser 
compreendidos e considerados. Em segundo lugar, o futuro económico 
dos índios deve ser considerado como urna parte integrante do projeto. 
Este segundo aspecto é freqoentemente ignorado porque julgam serem os 
índios "obstáculos ao desenvolvimento" e portante pessoas que devem ser 
removida"s de urna área em desenvolvimento ou, pelo menos, devem ser 
afastadas de seu desenvolvimento por meio do confinamento em reservas 
deploráveis. Contudo, tem sido demonstrado inúmeras vezes que se as 
sociedades indígenas nao sao arbitrariamente espoliadas ou destruídas em 
nome do desenvolvimento, etas sao bastante capazes de participar e 
contribuir para a economía e para a sociedade mais amplas, e de faze-lo 
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sem abandonar sua própría cultura. Mas isto só é possível onde as 
estratégias desenvolvimentistas empregadas nao as excluem automati
camente. Esta é a razáo pela qual muitos participantes da reuniáo insis
tiram em examinar as estratégias desenvolvimentistas propostas para as 
áreas indígenas e em particular aquetas que requerem a construc;áo de 
grandes barragens. Projetos táo grandes tem característicamente efeitos 
extremamente negativos sobre a ecología e sobre a populac;áo local, seja 
eta indígena ou náo. É, portanto, importante que estes efeitos negativos 
sejam contrapostos .na balanc;a aos supostos benefícios dos projetos e, 
acima de tudo, que se considere se estratégias desenvolvimentistas alter
.nativas náo seriam mais desejáveis. 

A análise da legislac;áo brasileira referente aos índios feíta pelos parti

cipantes da reuniáo confirmou que nao sao as leis que sáo falhas. O 
problema está na incapacidade ou na relutancia do Governo ou da FUNAI 
em cumprir as leis. Os direitos indígenas sao garantidos por lei, mas sao 
progressivamente reduzidos na prática. Teoricamente, garante-se aos 
índios protec;áo e participac;ao num estado multi-étnico. Na prática, o 
governo continua a adatar o pressuposto assimilacionista de que os índios 
devem abandonar seu modo de vida a fim de participarem da cultura 
monolítica do Brasil. Isto perpetua urna trágica incompreensao, que 
conturbou a história das Américas, de que a simples existencia de culturas 
indígenas é urna ameac;a ao sistema de valores e a integridade de estados 

nacionais. No entanto, isto nao acontece. Sociedades multi-étnicas 
podem funcionar bem, com tolerancia e respeito mútuo pelas diferentes 
sub-culturas que as integram. Urna das conclusóes mais importantes da 
reuniáo foi a de que é chegada a hora do Brasil enfrentar o fato de ser urna 
sociedade multi-étnica e de agir de acordo com este fato. 

Da mesma forma, a preocupac;ao dos participantes da reuniáo comas 
questóes ligadas ao desenvolvimento é causada pelo fato do governo, nos 
últimos anos. vir seguindo estratégias desenvolvimentistas que pouca 
atenc;ao dao aos índios ou as populac;óes rurais pobres. Sao estas estraté
gias que tendem a levar a exacerbac;ao a luta pela terra no interior do país e 
que se constituem em urna ameac;a de morte as sociedades indígenas. 

A questao indígena, portanto. reúne dois aspectos que tem alta carga 
emocional. O desejo dos índios de ingressar na sociedade brasileira ao 
mesmo tempo conservando sua autonomía cultural constituí um desafio a 
auto-imagem brasileira. porque for<;a os brasileiros a encararem a questáo: 
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que espécie de sociedade é a nossa? Ao mesmo tempo, a lutados índio~ por 
suas terras é urna advertencia de que está ocorrendo urna Juta geral pela 
terra em muitas partes do Brasil e que nao sáo apenas os índios que estáo 
sendo expulsos dela. É devido ao fato de a questáo indígena envolver 
aspectos tao delicados que eta, nestes últimos anos, deixou de ser um 
assunto tao periférico, que a maioria dos brasileiros mal tinha consciencia 
dele, para se tornar urna questáo altamente política e ser definida como 

matéria de seguranc;a nacional. 

Poder-se-ia concluir, de tudo isto, que a aprovac;áo de boas leis vale 

muito pouco, visto que podem (e neste caso estáo senda) contorn~das ou 
simplesmente ignoradas se assim convier ao governo ou a outros 1nteres
ses poderosos. Porém, tal conclusao seria excessivamente pessimista. O 
fato é que ao longo da história das Américas, os colonizadores nas fron
te iras sempre lutaram contra e subverteram qualquer legislac;ao que ~ro

curasse proteger os direitos dos pavos aborígen~s. ~uand~ o~ colo_n1z~
dores conseguiam impedir ou revogar essa leg1slac;ao, os 1nd1os nao t1-
nham nenhuma defesa contra a injustic;a arbitrária. Semente quando há 
urna legislac;ao como base para os esforc;os dos índios e de seus defen

sores na protec;ao dos direitos indígena~ é que s_e tem um contrapeso para 
deter os poderosos interesses nas fronteiras. E esta tensáo entre os que 

procuram aplicar a lei e os qu: tentam subverte-la que .dá pelo .r:'e~os 
alguma esperanc;a aos índios. E aqui que o papel da sociedade c1VII e de 
s~ma importancia. É através daqueles que explicam a lei e que exigem seu 

cumprimento ou que lutam por um Brasil multi-étnico, ou po~ outras 
estratégias desenvolvimentistas, que os índios podem melhor se~ aJudados 
em sua luta por obter justic;a. A reuniao de advogados e antropologos em 
florianópolis foi organizada dentro <leste espírito. Seus resultados sao aq_ui 
oferecidos como urna contribuic;ao a um pensamento claro e a urna ac;ao 

melhor em defesa dos índios. 
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APRESENTA~AO 

Em outubro de 1980, sob o patrocínio do Programa de Pós
Graduac;áo em Ciencias Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina 
e de Cultural Survival lnc, reuniu-se em Florianópolis um expressivo grupo 
de antropólogos e advogados, com o objetivo de discutir a situac;áo do 
ÍNDIO PERANTE O DIREITO. 

Esse encontro há muito se fazia necessário, pois a problemática em 
foco exigia que os antropólogos preocupados com os assuntos indígenas 
contassem com a colabora<;áo decidida dos especialistas na discussáo e 
interpreta<;áo dos textos legais, os advogados. A presenc;a de 23 antropó
logos, 1 O advogados e 11 convidados especiais, entre antropólogos de 
outros países e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e 
funcionários da Funda<;áo Nacional do Índio, garantiram o exito da 
reuniáo. Urna extensa avalia<;áo da problemática vivida pelas sociedaaes 
indígenas do país foi realizada, com vistas ao entendimento do aviltamento 
das condi<;óes de vida dos seus integrantes e permanente tendencia de 
nega<;áo dos direitos que lhes sáo garantidos em lei. 

A repercussáo dessa reuniáo foi positiva. O documento final foi publi
cado na Revista Ciencia e Cultura (33(2): 161- 166, fev 81 ), como destaque 
do tema ser matéria de capa. Em julho de 1981, a SBPC patrocinou, 
durante a 33~ Reuniáo Anual, urna Mesa Redonda sobre o mesmo tema. 
Ainda nesse ano foi organizado, sob o patrocínio da Pró-Índio/SP e da 
Associa<;áo Brasileira de Antropologia, urna outra reuniáo sobre o tema "O 
Índio e os Direitos Históricos". Outras reunió~s e debates foram efetivados 
no país, sob o patrocínio de universidades e entidades de apoio ao índio, 
contando com a crescente participa<;áo de advogados. Dessa forma, o 
tema que f oi inicialmente abordado na reuniáo de Florianópolis está sen do 
aprofundado e ampliado. Esse esfor<;o obteve eco na Ordem dos 
Advogados do Brasil, a qual tem apoiado e participado das discussóes. 
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O crescente interesse pelo tema está permitindo também o surgí-
" mento de dissertac;óes de Mestrado, abordando aspectos específicos da 
problemática. É claro que tudo isto se confunde coro as discussóes que se 
travam no país sobre o processo de redemocratizac;áo e da evidente 
necessidade de se estabelecer relac;óes simétricas com os segmentos 
étnicos mi~oritários. Numa perspectiva ampla, pois, as discussóes que 
tratam do "Indio Perante o Direito" implicam urna reavaliac;áo de posic;óes 
autoritárias que foram largamente disseminadas no país nos últimos 
dezoito anos. 

Entendeu-se também que, náo obstante existirem diferenc;as especí

ficas quanto ao relacionamento com a sociedade nacional, as sociedades 
indígenas est.áo sujeitas aos interesses da maioria "branca". lsto porque a 
sociedade nacional, como um todo, tem realizado muitos de seus projetos 
de expansao aproveitando o potencial representado pelas sociedades 
tribais, seja na forma de utilizac;áo da forc;a de trabalho de seus membros, 
seja explorando recursos naturais que est.áo sob' seu domínio. É a reafir
mac;áo pura e simples do processo de dominac;áo colonial. Outrossim, o 
país se auto-conceitua como urna única Nac;áo, desconhecendo a exis
tencia de cerca de duas centenas de sociedades (povos) que lograram 
sobreviver no espac;o territorial que é controlado pelo Estado. Essa visao 
náo é peculiar ~penas ao Brasil. Na verdade, a quase totalidade dos 
Estados modernos desconhece1 a existencia das sociedades minoritárias que 

subsistem nos territórios que controla. A própria tradic;áo jurídica-européia 
em conceituar o Estado Nacional dificulta a percepc;áo da questáo. Enten
der, assim, o Brasil numa perspectiva pluricultural e multi-étnica nao tem 

"Sido comum aos setores político-jurídicos. A tónica tem sido disseminar 
urna ideología de integrac;áo, através da qual todos os componentes das 
diversas etnias - com seus biotipos e culturas diferenciados - se incor
porariam. Aos integrantes das sociedades indígenas náo restaría, assim, 
outra alternativa senáo caminhar em direc;áo a chamada sociedade na
~ional. E oütra náo tem sido a interpretac;áo da Fundac;áo Nacional do 
ln?io, ao efetivar sua prática indigenista. O objetivo permanente é integrar 
o Indio; é incorporá-lo a sociedade mais ampla; é declará-lo náo-índio. E 
isto náo é para ser discutido, avaliado ou muito menos rejeitado. Afinal, 
numa visao xenófoba de um ideólogo que está a servic;o da FUNAI," ( ... )a 
revoluc;áo só estará assimilada quando assimilado estiver seu ideário e 
institucionalizada a sua práxis. Nesse dia o soldado brasileiro poderá 
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embainhar sua espada porque já terá cumprido sua grande missáo: lanc;ar 
as bases políticas ·que assegurassem o despertar sócio-cultural do maior 
império já aparecido na Terra, único do hemisfério sul" < 1 > 

De outra parte, a realidade pluricúltural e multi-étnica do país está aí. 
As dif erenciac;óes internas de participac;áo, tanto no bolo económico, 
como nas decisóes políticas, também sáo flagrantes. Nesse quadro, 
parece-nos que urna alternativa viável para reorientar em favor dos índios 
decisóes burocráticas autoritárias e/ou enfrentar situac;óes de espoliac;áo e 
esbulhamento de pessoas e bens é utilizar ao máximo o direito criado e 
imposto pela sociedade dominante. Náo se desconhece as relac;óes estrei
tas entre direito e poder. Contudo, em se tratando do uso do direito por 
parte de componentes de sociedades indígenas, náo se deve minimizar o 
fato de o Brasil, como país, estar inserido numa ordem internacional, a qual 
a todo momento tem que ser considerada. Náo é por acaso que o país tem 
firmado diversos acordes internacionais, destinados a garantir condic;óes 
de sobrevivencia física e cultural de seus contingentes étnicos minoritários. 
Outrossim, a ampliac;áo das discussóes a respeito da situac;áo das minorías 
étnicas nos diversos continentes, aliada a tomada de consciencia, por parte 
dos integrantes dessas minorías, de seus direitos de auto-determinac;áo, 
certamente provocaráo o questionamento cada vez mais amiúde dessa 
problemática. Além disso, qualquer projeto de redimensionamento das 
relac;óes de poder no país náo poderá deixar de contemplar os direitos 
históricos das sociedades indígenas. 

Outrossim, a sofisticac;áo tecnológica e económica que está presi
dindo os grandes projetos governamentais e privados no interior dos país, 
em particular aqueles voltados para a explorac;áo económica ou des
tinados ~ gerac;áo de energía hidráulica, determinam urna preocupac;áo 
específica para com as sociedades indígenas que subsistem nas áreas de 
influencia desses projetos. Os agentes financeiros internacionais cada vez 
mais imporáo suas regras e, devido ao clamor público, haveráo de res
guardar, pelo menos em tese, os direitos das sociedades tribais. 

, 
E fundamental, entretanto, que as múltiplas facetas da problemática err1 

foco sejam entendidas plenamente e, com isso, se permita a definic;áo 
pelos tribunais de urna jurisprudencia que efetivamente resguarde os 

( 1) HAOSEN, !van Zanoni. Brasil, porque os militares? Río de Janeiro, Artenova, 1975, 

p. 208. 
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interesses dos componentes étnicos minoritários. Decisóes judiciárias, 
como a que reconheceu o direito do Xavante Mário Juruna viajar para a 
Holanda, para participar do Tribunal Russel, sáo importantíssimas. Da mes
ma forma, sáo essenciais pesquisas e pareceres que efetivamente eluci
dem situac;óes como a dos índios XokJeng (SC), sujeitos as cof)seqoencias 
da construc;áo de urna barragem de contenc;áo no rio ltajaí do Norte; dos 
Kaingang e Guaraní (RS/SC), ameac;ados pelo complexo de barragens 
destinadas ao aproveitamento da bacía do Uruguai; dos Guaraní (PR), 
sujeitos aos efeitos do lago que será formado em conseqoencia da bar
ragem de Itaipu; dos Parakaná (PA}, vítimas reais da construc;áo da bar
ragem de Tucuruí, entre tantos outros casos, cuja tónica tem consistido em 
náo terem os indígenas seus direitos reconhecidos. Essa é a contribuic;áo 
que certamente os profissionais da Antropología, associados aos juristas e 
devidamente apoiados por segmentos cada vez mais amplos da sociedade 

civil, haveráo de efetivar. 

A presente obra é urna efetiva contribuic;áo de Antropólogos e Advo
gados para o entendimento da situac;áo do"Índio Perante o Direito". Ela é 

conseqüencia direta da reuniáo realizada na Universidade Federal de ~ar:ita 
Catarina. lsto porque a maioria do~ presentes atendeu ao apelo que 1 fize
mos, no sentido de que idéias e experiencias vividas originassem ensaios 
que permitissem a elaborac;áo de urna obra-denúncia. A diversidade de 
assuntos que compóem a problemática em questáo, bem como forma
c;óes teóricas e experiencias de trabalho de campo diferenciadas, náo 
impediram que se obtivesse urna coerencia e um encadeamento entre os 

diversos trabalhos. 
Por fim, urna palavra de agradecimento ao Dr. David Maybury-Lewis, 

renomado antropólogo de Harvard e Presidente de Cultural Survival lnc, 
pelo apoio financeiro oferecido para a efetivac;ao da reuniáo em Florian~
polis e, também, por sua presenc;a pessoal ao encentro. Da mesma mane1-
ra, agradecemos o empenho dos companheiros, antropólogos e advo
gados, que atenderam ao nosso convite para escrever os ensaios ora 
reunidos, bem como aos membros do Conselho Editorial da UFSC, 

por terem garantido a sua publicac;áo. 

llha de Santa Catarina, fev/82 
Sílvio Coelho dos Santos - Coordenador 
da Reuniao "O Índio Peránte o Direito". 

-18 -

t 

' ' 

1. SOCIEDADES INDÍGENAS E DOMINA<;ÁO 
DO ESTADO(*) 

SÍL VIO COELHO DOS SANTOS(* * ) 

Submetidos aos interesses da sociedade nacional, os Kaingang estáo 
viven ciando múltiplas facetas de urna só agonía: a de povo colonizado. 

Esta situac;áo nao é particular, no Brasil, aos Kaingang. As demais 
_sociedades indígenas, em que pesem diferenc;as específicas quanto ao 
relacionamento com a sociedade nacional, também estáo sujeitas as 
mesmas formas vis de dominac;ao. lsto porque a sociedade nacional como 
um todo, tendo como base o modo de produc;ao capitalista, realiza seus 
projetos de expansáo aproveitando a exaustáo o potencial representado 
pelas sociedades tribais, seja na forma de utilizac;áo de forc;as de trabalho 
de seus membros, seja explorando recursos que estáo sob seu domínio. 

Numa perspectiva histórica, percebe-se a ocorrencia de formas cada 
vez mais sofisticadas de explorac;ao. T ais formas, paradoxalmente, sáo 
refinadas por urna técnico-burocracia que, a partir de urna visáo ideológica 
de caráter empresarial, pretende explorar o patrimonio indígena, com 
vistas a obter recursos destinados a sua auto-sustentac;ao. O indigenismo 
em vigor tem nítido caráter de dominac;áo colonialista e, nesse sentido, o 
país mantém práticas que tem sua justificativa ideológica em seu passado 
colonial ( 1). 

( * ) Outra versao do presente texto incluiu o trabalho " INDIGENISMO E EXPANSÁO 

CAPITALISTA - Faces da Agonía Kaingang", o qual foi apresentado na UFSC como 

requisito do Concurso de Prof. Titular, em 1979 (náo publicado). 

(* * ) Professor do Programa de Pós-Gradua<;áo em Ciencias Sociais,UFSC - Pesquisador 

do CNPq. 

( 1) As práticas indigenistas de um país devem ser entendidas como atividade política 
(BATALLA, 1972:2 1 ). 
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Outrossim, sob o ponto de vista jurídico, <levemos considerar que os 
integrantes das sociedades tribais estáo su jeitos ao regime de tutela (2). 

Tutela que tem características específicas, pois é o próprio Estado que a 
exerce. Tal situac;;áo levou o jurista Dalmo de Abreu Dallari a esclarecer que: 

"no regime de tutela comum, a nomeac;áo de um tutor se faz com 
a intervenc;áo judicial e o Ministério Público fiscaliza o exercício da 
tutela, podendo, inclusive, pedir a destituic;ao do tutor. No regime 
de tutela especial estabelecido para os índios náo há intervenc;áo 
judicial, pois a própria lei já indicou o tutor, que é um órgao 
vinculado ao Poder Exe~utivo Federal e cuja responsabilidade 
também escapa ao controle judicial( ... ). Desse modo, o exercício 
da tutela fica, inevitavelmente, condicionado a política indigenista 
do Poder Federal" (3). 

Tal quadro nao deve induzir a conclusáo de que se advoga a eliminac;áo 
pura e simples desse instituto. Ao contrário, todos que tratam da proble-

mática indígena, sob pet1Spectiva científica ou missionária, sáo concordes 
que no momento presente, no Brasil, a tutela é ainda a melhor forma de os 
índios verem garantidos alguns poucos privilégios. A questáo que se 
discute, pois, é a política indigenista do país. lsto é, as ac;oes que cabem ao 
Estado do Brasil tomar e que em conjunto refletem sua conduta para com 
as sociedades tribais. Nesse sentido, é claro que até o presente esse 
mesmo Estado tem-se auto-pensado como forma politicamente organizada 
e representativa de urna única nac;;áo. A nac;áo dos brasileiros, na qual 
pretende-se - ainda numa perspectiva ideológica - inserir todos os 
indivíduos que estáo dentro do território que o mesmo Estado controla, 
auto-identificando-os como membros. A realidade, entretanto, é bem 
outra. O Brasil é hoje um Estado que obteve seu território a custa da 
conquista efetuada por segmentos das nac;óes européias, em seu pro
cesso de expansáo, há dezenas de sociedades tribais. Algumas dessas 
últimas sociedades lograram subsistir e se mantém hoje como entidades 
diferenciadas da chamada "sociedad e nacional". O Brasil náo incluí, pois, 

(2) No código Civil (Art. 6<?, inciso 111) os indígenas sáo incluídos como relativamente 

incapazes. E em parágrafo único do mesmo artigo destaca-se que ·'ficarao sujeitos ao 
regime de tutela, estabelecido em leis e regulamentos especiais ( ... )". A Lei 6.001, de 19-
12-73, em vigor, dispóe sobre o Estatuto do Índio, estabelecendo as bases do exercício 

da tutela. 
(3) DALLARI. Dalmo de Abreu. 1978 
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urna única sociedade. formando um Estado uninacional. Tampouco há 
esperan~as de que as sociedades tribais percam sua etnicidade, como bem 

demonstram dezenas de estudos realizados nos últimos anos, em diversas 
regióes do país, e também em diferentes continentes. O ressurgimento de 
povos que pareciam absorvidos por sociedades nacionais, na Europa, 
também reenfatiza o vigor de nossa interpreta<;áo. A evidencia demonstra, 
pois, a sociedade, que estamos diante de um Estado plurinacional, onde as 
formas de relacionamento entre as diferentes sociedades que o integram 
necessitam ser redefinidas <4). Náo foi sob outro enfoque que Roberto 
Cardoso de Oliveira sugeriu que a sigla FUNAI deveria ser lida como 
Fundac;;áo das Nacionalidades Indígenas, substituindo em definitivo um 
colonialismo interno por urna diplomacia interna (5). 

Provavelmente, admitindo que os fundamentos jurídicos que funda
mentam a práxis colonialista no interior das sociedades ditas nacionais nao 
resistero a qualquer análise sócio-política, a Organizac;áo das Nac;oes 
Unidas tem tomado algumas iniciativas destinadas a permitir o melhor 
conhecimento dessa problemática <6>. Entre essas, destacamos a promo
c;;áo da Conferencia Internacional das Organizac;óes náo-Governamentais 

(4) Apesar dessa idéia ter sido exposta pelo movimento Positivista, quando da formula<;áo 

do projeto de Constitui<;ao da República, .apreser:itado logo após a queda do lmpério, 
consignando que "A República Brasileira é constituída: 1<? pelos Estados do Brasil 

ocidental sisternaticamente confederados, os quais provem da fusáo de elementos 

europeus, com o elemento africano e o aborígene americano; 2<? pelos Estados ameri

canos do Brasil, empiricamente confederados, os quais se compóem de hordas feiti-

chistas espalhadas sobre o território da República" (OTÁVIO, 1946:154)- é evidente 

que estamos pensando frente a um referencial teórico totalmente diverso. 

(5) OLNEIRA, Roberto Cardoso de, 1979. 
(6) A Dedara<;áo dos Direitos do Homem, aprovada em resolu<;ao da 111 sessao ordinária da 

Assernbléia Geral das Nac;óes Unidas, ern 10 de dezembro de 1948, já estabelecida em 
seu Art. 1 <? que: 

"todos os , homens nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Sáo 

dotados de razaoºe consciencia e devem agir em rela<;áo uns aos outros com 
espírito de fraternidade". 

Sucessivamente, a ONU emitiu resolu<;óes que visavam ao resguardo dos direitos de 
minorias: sobre o genocídio, 1948; contra a escravidao, 1956; sobre a elimina<;áo de 
toda forma de discriminac;ao racial. Através da Organizac;ao Internacional do Trabalho, 
em 1957, foi formulada a Convenc;áo 107, que trata da "prote<;áo e i~tegra<;áo das 
populac;óes tribais''. O Brasil aderiu a essa Conven<;áo em 1966 (Decreto n~ 58.824, de 
14-7-1966. Veja-se BROWNLIE, 1971 e BENNETI, 1978. 
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sobre Discriminac;áo contra Popul~óes Indígenas, em 1977 <7>. Procla
maram-se os participantes dessa Conferéncia a favor do princípio da livre 
determinac;áo dos povos indígenas e seu conseqoente reconhecimento 
como nac;óes. Outrossim, destacaram que: 

"historicamente a habilidade das nac;óes índias para existirem 
independentemente e para govemar-se a si mesmas foi obs
taculizada em duas formas. Nossa economía foi destruída, por 
medidas que foram desde a reorganizac;áo forc;ada até a des
truic;áo do sistema económico, e fomos reduzidos a urna depen
dencia empobrecida. Havendo sido postos nessa condic;áo, 
fomos forc;ados a abandonar as formas tradicionais de organi
zac;áo política (govemo por consenso), como prec;o para receber 
a assistencia do govemo". 

Tais denúncias sáo compatíveis comas conctusóes a que chegou o 
grupo de Antropólogos reunido em Barbados, em 1971. Naquela -oportu
nidade, além de reconhecerem que as sociedades tribais devem ser pro
motoras de seu próprio destino, os antropólogos consignaram que cabiam 
aos Estados deveres específicos, destinados a garantirem a existencia 
autónoma de cada sociedade tribal. 

Outrossim, assiste-se nos Oltimos anos, no Brasil, a tomada crescente 
de consciencia sobre a realidade indtgena e seu caráter colonialista. No 
ambito da sociedade nacional, constitu1ram-se diversos grupos que obje
tivam contribuir concretamente para a compreensáo e denúncia do pro
cesso de dominac;áo a que se acham sujeitos os tndios (B) . Entre os 
próprios índios ocorre urna crescente mobilizac;áo destinada a promover a 
reivindica<;áo de direitos. Nesse sentido, está ocorrendo a utilizac;áo da 
categoria supra-étnica índio -que foi criada e imposta pelo colonizador
como referencia para promover a articula<;ao dos vários grupos entre si. 
lsto demonstra que no interior da "situa<;ao colonial" encontram-se ins
trumentos que podem permitir aos dominados a oposi<;ao e a resistencia. 

(7) Nova conferencia da ONU - ocorreu em setembro de 1981. 

(8 ) Refiro-me ao CIMI, ~ ANAi e a Pró-Índio. 
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É claro, contudo, que os Estados nacionais tendem a continuar 
impondo regras jurídicas que desconhecem a realidade multi-étnica e pluri
nacional das populac;óes que os suportam. No Brasil poucos sáo os 
indicativos que fortalecem a possibilidade de breve mudanc;a. A idéia de que 
os país pode se auto-pensar de forma náo uninacional é aceita de modo 
restrito e pouco tem preocupado os setores político-jurídicos. 

É fundamental, pois, que os indígenas aproveitem as incongruencias 
da "situac;áo colonial'', objetivando assegurar direitos que, as vezes, a 
legisla<;áo pretende garantir-lhes e/ou conquistar novos privilégios legais. É 
evidente que entre esses direitos ressalta a importancia de assegurar um 
território convenientemente demarcado. T erritório que permita tanto a 
sobrevivencia presente e futura da sociedade indígena, con10 garanta o 
reforc;amento dos elos de identifica<;áo étnica, através da consciencia de 
que ocupam um espac;o geográfico proibido para quem náo é membro do 
grupo. É claro que tal consciencia será decorrente do projeto político que 
os índios tem e náo o contrário <9>. 

Em paralelo, ocorre a concretiza<;áo do indigenismo oficial, nítida
mente marcada por objetivos integracionistas e de explorac;áo dos 
recursos naturais que estáo ao dispor dos índios. A apropria<;áo de 
parcelas ponderáveis dos recursos existentes nas áreas indígenas 
demonstra cabalmente os abusos cometidos pelo Estado contra os índios. 
Outrossim, fica claro que o Estado pensa o território indígena como urna 
reserva de utilizac;áo temporária, a qual desaparecerá na medida em que os 
índios forem integrados. 

Nesse quadro, pois, ressalta a importancia de os membros das socie-
- dad es indígenas buscarem defender seus interesses, visando a preservar 

sua identidade diferenc;ada e, ao mesmo tempo, garantir sua existencia. A 
utilizac;áo da ordem jurídica imposta pela sociedade nacional pode ser um 
meio de extrema importancia para sustar e/ou reorientar decisóes tomadas 

(9) Recentem ente SEEGER (1979:5) explicitou que "os conceitos nativos de terra e terri
tório, tanto a nível do uso de recursos como a nível da percep<;ao social do espa<;o e das 
concep<;óes jurídicas e políticas do território, tendem a se homogenizar com o contato e 
a domina<;áo. A mais importante modifica<;ao ( ... ) é a produc;ao "espontanea" de urna 
concep<;áo indígena de terra como espa<;o homogenea, fechado por fronteiras definidas 
pelo direito nacional, e que distingue duas identidades étnicas em aposi<;ao: os brancas 
(fora) e os índios (dentro). Nesta medida, a tendencia recentemente identifkável é a de 
um desenvolvimento de urna n0<:;ao de propriedade do território contra os brancas, 
pensada a partir do um código jurídico-cultural imposto (e transgredido) pelos próprios 
brancos ( ... )". 
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unilateralmente, ao nível da técnico-burocracia que gerencia o indtge
nismo oficial ou que implementa projetos que ameac;am tanto o território, 
como a própria sociedade indígena. Afinal, náo se pode admitir que o 
Estado prossiga indefinidamente exercendo dominac;áo sobre as socie
dades tribais. Outrossim, nao se imagina que facilmente o Brasil deixará de 
se auto-pensar como Estado uninacional. A conquista de decisóes judi
ciais que originem urna jurisprudencia favorável as sociedades indígenas 
parece-nos, pois, ser urna etapa decisiva para o resguardo dos seus 
interesses mais imediatos. Paradoxalmente, a agonía dos Kaingang e dos 
demais integrantes das sociedades indígenas do país pode ser atenuada 
pela utilizac;áo das regras jurídicas impostas pelo colonizador. 
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2. OS fNDIOS E O DESENVOLVIMENTO 
NACIONAL 

ANTHONY SEEGER (*) 

Estas páginas apresentam urna visáo global da situac;áo dos índios 
brasileiros e resumem os principais pontos de urna conferencia proferida 
em Washington, D.C., EEUU., na sede do Banco Mundial, em fevereiro de 

1980. (**) 

l. Como rápido desenvolvimento do Brasil e coma crescente centraliz.ac;áo 
do poder decisório em Brasília, os índios brasileiros sofreram considera
velmente de urna falta geral de planejamento em relac;áo ao seu futuro. Nem 

. as agencias govemamentais envolvidas, especialmente a FUNAI, nem os 
grupos civis de cidadáos conscientes como as Comissóes Pró-Índio e a 
Associac;áo Nacional de Apoio ao Índio, sáo capazes de resolver a cadeia 
sem fim de sérias crises que os diferentes grupos indígenas enfrentam. A 
atual situac;áo, em que os índios s6 sao atendidos após terem perdido 
grande parte de sua populac;áo ou quando a violencia irrompe em suas 
terras, é extremamente prejudicial a seus interesses. É crucial que se fac;a 
um planejamento com relac;áo ao futuro dos grupos indígenas nos pro
jetos de desenvolvimento, responsáveis por certas mudanc;as dramáticas 

no país como um todo e na vida indígena em si. 

A Os Índios e a Naqáo - É impossível separar a situac;áo indígena 
da de outras populac;óes rurais do Brasil. A trágica situac;áo na qual os 
índios se encontram náo é um fenómeno independente ou irreversível, 
mas sim o resultado direto de urna política económica e social claramente 
formulada. No entanto, a pesar de f azerem parte do quadro geral, ao índio 

( *) Professor do Programa de Pós-Gradua~ao em Antropologia Social, Museu Nacional, 

UFRJ. 
(**) Tradu~áo de Marcio Doctors. 
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sáo garantidas terra e assistencia pela Constituic;áo Brasileira e pelo 
E.statuto do Índio, embora com muita freqoencia este compromisso nao 
seja cumprido. É importante que sejam tomadas precauc;óes para que 
estes direitos sejam incorporados, desde o início, aos planos de desenvol
vimento económico. 

B. Existem mu itas sociedades indígenas no Brasil, f atando diferentes 
línguas e vivendo em urna grande diversidade de relac;óes específicas com 
distintos segmentos da sociedade brasileira. Entretanto, esta variedade náo 
nos deve impedir de ver os aspectos gerais e similares que podem ser 
encontrados, como o fato de que seus meios de sobrevivencia sáo univer
salmente ameac;ados pela ocupac;áo de suas terras; sua saúde é seria
mente ameac;ada por doenc;as contagiosas; assim como suas culturas 
correm o risco de desaparecer por atitudes insensíveis ou por ac;óes que 
tem o intuito de destruir qualquer vestígio de culturas que náo reflitam o 
ideal nacional. 

11. O Personagem Dramático e o Eterno Drama. A custa de algumas 
simplificac;óes, podemos definir os principais atores e trac;ar o cenário 
típico na tragédia indígena. Os atores sáo os Índios, a FUNAI, os respon
sáveis pelo planejamento da economia brasileira e pelas agencias finan
ciadoras, os antropólogos brasileiros, os missionários e o campesinato. O 
cenário típico é a definic;áo das prioridades económicas do governo, em 
conjunc;áo comos interesses das empresas nacionais e intemacionais; os 
custos sociais, principalmente aqueles que dizem respeito as populac;óes 
nativas, sao ignorados; dinheiro estrangeiro é obtido; projetos sao ini
ciados; e só entao toma-se conhecimento da presenc;a de índios que se 

tornam um "problema" que necessita de urna rápida soluc;áo em nome do 
interesse do desenvolvimento. A FUNAI só é chamada a participar do 
processo no seu final e é dirigida para solucionar um problema criado, ao 

invés de evitar que problemas surjam. O contato com tribos isoladas é 
geralmente super-apressado e a soluc;áo favorita é a transferencia da tribo 
do seu solo nativo. A conseqoencia natural dessas atitudes é a perda de 
grande parte da populac;áo dos grupos indígenas, assim como desvios 
culturais. Mesmo no Parque Nacional do Xingu isto é evidente, no caso dos 
Tapayuna/Beic;os de Pau, dos Txucahamae e dos Kren Akarore. Nessa 
altura os antropólogos sao freqoentemente chamados para tentar retificar 
as condic;óes medonhas em que se encontram os grupos. Suas tentativas 
sao frustradas pela burocracia e pelas mudanc;as constantes nos planos de . 
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desenvolvimento, como no caso dos Parakanan. As comunidades indí-
, genas ou se tomam objetos dos projetos de desenvolvimento económico 

(planejamento comunitário) da FUNAI, que os beneficia pouco quando os 
beneficia, ou sáo entregues ao seu próprio destino. Evidentemente, seus 
esforc;os sáo geralmente insuficientes para f azerem frente ao fluxo dos 
invasores, das doenc;as e da explorac;áo. 

A- A Trama: Terras indígenas como um fundo geral de terra. 
Qualquer pessoa que se de ao trabalho de analisar o processo pelo qual os 
índios perdem grande parte ou toda a sua terra verá emergir claramente 
um padráo. Grandes extensóes de terra sao imprecisamente "interditadas" 
ou "delimitadas" para as populac;óes indígenas, quando de sua pacifi
cac;ao.fndios"selvagens" tem necessidade de ter acesso a reservas naturais, 
e estao sempre sob a mira da atenc;áo nacional e internacional. Urna vez 
pacificada a tribo, encontram-se razóes urgentes para mudá-la para urna 
outra área ou para reduzir a extensao de suas terras. Índios que usam 
roupas nao sáo considerados índios, o que implica que náo mais neces
sitam de reservas e presume-se que náo tenham necessidades futuras. 
Urna vez em contato com a sociedade r)acional e parcialmente integrados 

na economía da regiáo (náo integrados necessariamente do ponto de vista 
cultural e social), as comunidades indígenas correm o risco de perder 
ainda mais a sua terra, através da emancipac;áo ou através de futuros 
esquemas de desenvoMmento. Até mesmo a reforma agrária é feita as 
custas dos índios. Legalmente, eles tem direitos perpétuos sobre as terras; 
mas, de fato, eles simplesmente as guardam em func;áo de interesses 
outros e maiores. 

B - Urna das maneiras de alterar o processo acima descrito é insistir 
em que as agencias financiadoras nacionais e internacionais exen;am 
maior responsabilidade social. Essas agencias freqoentemente tem suas 
próprias regras de responsabilidade social, que devem ser acionadas. 

Abaixo está urna lista específica de recomendac;óes desenvolvidas 
junto com o Prof. Sílvio Coelho dos Santos e outras pessoas. 

111. RecBmendaqóes Específicas para Institui<;óes Financiadoras 
de Projetos de Desenvolvimento Regiona;' que Afetam Terras e 
Populaqóes Indígenas 

A- Examinar o projeto para ver se ele envolve populac;óes indfgenas 
e se existe alguma justificativa para que o projeto fac;a uso de terras ou 
reservas indfgenas. Náo podemos esquecer os exemplos de estradas que 
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dividiram reservas indígenas com o Onico propósito de expropriar terras, 
como foi o caso da BR 080 no Parque Nacional do Xingu. Caso fndios 
estejam envolvidos no projeto, deve-se sempre examinar as conseqaen
cias e o projeto deve ser visto sob esse prisma. 

\ 

B - Em todos os estágios do plano, as comunidades indígenas 
devem ser vistas como entidades separadas, cujos interesses náo sao ne
cessariamente os mesmos do govemo que se candidata ao empréstimo. 

e - o futuro das populac;óes indígenas deve ser garantido de manei-
ra específica nas primeiras etapas da negociac;áo do empréstimo. Estudos 
que analisem o impacto social devem ser desenvolvidos simultaneamente 
com as análises da praticabilidade económica. Nas discussóes prévias 
devem ser incluídos representantes legítimos (chefes, etc.) dos grupos 

indígenas afetados, da FUNAI e especialistas brasileiros que náo sejam 
membros da FUNAI, tais como representantes das Comissóes Pró-Índio 

ou da Associac;áo Nacional de Apoio ao Índio, e ainda de antropólogos que 
desenvolveram trabalho junto aos grupos envolvidos ou de representantes 
da Associac;áo Brasileira de Antropología (ABA). 

D - Os projetos devem incluir financiamentos para contratar con
sultor~s que conh~am a situac;áo local. A informac;áo fornecida pela 

'"" FUNAI deve ser suplementada por informac;óes de outras fontes, urna vez 
que a FUNAI náo possui nem fundos nem pessoal capaz de propiciar urna 
informac;áo confiável, assim como ela também náo faz uso de especialistas 
brasileiros, muitos dos quais tem amargas experiencias trabalhando sobos 
auspícios da FUNAI. 

E - Quando projetos de desenvolvimento induírem áreas em que se 
suspeita da existencia de populac;óes que ainda nao entraram em contato, a 

. a~áo desses grupos deve ser adequadamente financiada e deve-se dar .. 
todo o tempo necessário para o cumprimento da missáo. 

F -Nos primeiros estágios do projeto, as terras indígenas devem ser 
delimitadas, legalmente demarcadas e registradas. Fundos especiais de
vem ser utilizados para essa tarefa. 

G - Antes da implementac;áo do projeto, alguns cuidados especiais 
devem ser tomados quanto b saúde do grupo. Náo somente a vacinac;áo 
dos índios, mas também o atendimento das necessidades de saúde de 
todos os trabalhadores e visitantes da área. 
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H - No caso de sociedades que náo podem continuar vivendo em 
suas terras tradicionais, as seguintes precauc;óes devem ser tomadas 
nos primeiros estágios do planejamento: 

1 - Aprovac;áo presidencial. Se a remoc;áo for necessária, ela requer 
um decreto presidencial. Esse deve ser obtido nos estágios 
iniciais, para que um planejamento a longo prazo possa ser feito 
e para que as medidas apropriadas para salvaguardar a popu
lac;áo pos~m ser tomadas. Se possível, a remoc;áo deve ser 

evitada a todo o custo. 
2 - No caso de transferencia de urna sociedade por razóes de 

desenvolvimento, um projeto especial deve ser financiado para 
ajudar o grupo em todas as fases da mudanc;a. Os preparativos 
devem ser feítos com muita antecedencia e a mudanc;a deve 

seguir um cronograma independente do projeto em si. 

3 - A indenizac;áo por perda de riquezas deve ser especificada nos 
contratos iniciais entre a agencia financiadora e o governo: 

a) lndenizac;áo de terras deve ser em terras que os especialistas 
e os representantes da sociedade indígena julguem ser equi
valentes. Náo deve nunca ser feita em dinheiro. 

b) Os índios devem manter o direito de acesso é\ área e ter 
preferencia na explorac;áo de qualquer '!?va riqueza gerada, 
como a pesca ~c9nstruc;áo de_barragens para 
hidrelétricas. 

c) 15'e~~h~ver ~ma indenizac;ao na forma de dinheiro ou ajuda 
tecnológica para as perdas de instalac;áo e de recursos 

destruídos . 
d) Urna parcela do valor do empréstimo, em propor<;áo é\ área 

afetada ou dos recursos perdidos, deve ser depositada em 
nome da tribo, ou em numerário ou em ac;óes. Este fundo 
será para o uso exclusivo da tribo, da melhor maneira que 
lhe convier e náo deve f azer parte do fundo de operac;óes da 
FUNAI. Por exemplo, num projeto de barragens de 200 
milhóes de dólares, 0,5% deve ser reservado para os índios 
como um fundo a ser por eles utilizado. lsto náo deve ser 
confundido com as outras indenizac;óes acima citadas. 
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IV. Conclusáo. A atual situac;áo dos índios brasileiros é negra. Mas a 
pe~úria, a violencia, a doenc;a e a invasáo de suas terras sao si~plesmente 
efe1tos de outros processos. No lugar de agirmos como bombeiros, 
a~agando as c~amas, <levemos descera raiz do problema, em conseqoen
c1a, de se ter fe1to ~ouco planejamento social e isto sempre muito tarde. Os 
ín~ios n? Brasil sempre representaram um "problema"; na verdade, porém, 
evidencia-se cada vez mais que ¡i..ós ·somos o problema. Providencias 
adequadas devem ser tomadas para que se levem em canta os interesses 
indígenas, a opiniáo dos representantes indígenas e o futuro dos índios nos 
projetos, especialmente os que afetam toda urna regiáo, para que dimi
nu~m ~s possibilidades de dizima~áo, extinc;áo, desmoralizac;áo e margi
nahzac;ao que pre~alecem nas sociedades indígenas nas áreas de intensivo 
investimento de capital. 
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3. INDIOS, LEIS E POLÍTICAS ( *) 

EDUARDO B. VIVEIROS DE CASTRO ( * *) 

Ao se ler artigas recentes (como o de Ismael do Prado, no Jornal do 
Brasil de 27 / 12/80), editaríais e pronunciamentos, oficiais ou nao, sobre a 
situac;ao dos índios no Brasil hoje, percebe-se certa confusao ideológica, 
que cumpre lutar para dissipar. Após o affaire Juruna e o Tribunal Russell 
- que terá o seu impacto na opiniáo pública internacional, e que foi 
recebido no Brasil com um sentimento de orgulho nacional ultrajado 
absolutamente fara de propósito, senda que as denúncias concretas ali 
apresentadas de crimes contra índios brasileiros mal foram divulgadas 
pela imprensa (por que?) - a FUNAI se move. Em que direc;áo? 

Parece estar havendo certa incompreensao e falta de visáo mais 
ampla no que diz respeito as medidas anunciadas pela FUNAI de modi
ficac;ao do Estatuto do índio, lei que regulamenta a protec;áo devida pelo 
Estado aos índios brasileiros. Tais mudanc;as consistem basicamente em 
introduzir a possibilidade do órgáo tutelar emancipar ex officio 

aqueles índios que considerar "náo mais índios"; para fundamentar tal , 
poder, seriam introduzidos no Estatuto do Indio novas "critérios de india-
nidade", capazes de discriminar substantivamente o quantum de iden
tidade étnica que subsiste em determinados indivíduos ou coletividades. 
Aparentemente, tuda comec;ou com a qu_estáo Mário Juruna, quando 
o Tribunal Federal de Recursos, garantiu a viagem deste Xavante a Holanda 
para participar do Tribunal Russell, realizado para avaliar as violac;óes aos 
direitos dos índios nas Américas. O TFR considerou que a condic;áo de 

(*) Versáo preliminar deste texto foi publicada no Jornal do Brasil, em 04/0 1/81. 
( * * ) Professor do Programa de Pós-Gradua<;áo em Antropología Social,Museu Nacional, 

UFRJ. 
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tutelado de Ju-runa náo legitimava a proibic;áo de viajar que a FUNAI lhe 
impusera; um caso límpido de abuso de poder do tutor, que exorbitou das 
atribuic;óes que lhe sáo conferidas por lei. Mas, além disso, os votos de 
alguns ministros do TFR apontaram a existencia de inconsistencia e con-

tradic;óes no próprio texto do Estatuto do· Índio, das quais a mais flagrante 
estaria na própria definic;áo dos objetivos da tutela, que seriam "preservar a 
cultura indígena" e "integrar" os indios a sociedade nacional. 

F oi o que bastou para a FUNAI, em reac;áo a primeira vista casuística e 
retaliativa, declarar que irá entáo propor modificac;óes no Estatuto do indio, _ 
visando a evitar que casos como o de Juiuna se repitam. Poderá dora
vante emancipar, por decisáo unilateral ( sem o consentimento do inte
ressado )., Mário Juruna e quantos mais índios vierem a adotar posic;óes 
críticas face a política indigenista oficial. Poderá também, mediante os tais 
novos e mágicos "critérios de indianidade", decretar a cessa<;áo da prote
c;áo legal a vários grupos tribais, notadamente os do leste e sul do país que, 

por incorporarem de maneira visível padróes culturais "brasileiros", será~ 
considerados "ex-índios". Voltamos assim, por vias insperadas, a velha 
obsessáo govemamental de "emancipar" os índios brasileiros. 

De fato, como o admitiu o presidente da FUNAI, a decisáo do TFR náo 
foi urna derrota para o Govemo ... Em irania típica de contextos autoritários, 
a garantia dos direitos individuais de Mário Juruna servirá para legitimar a 
omissáo, consagrada na letra da lei, dos deveres de prote<;áo aos índios 
brasileiros. Pois a tutela nada mais é que um instrumento de garantía de 
direitos, de estabelecimento de urna simetria entre agentes desigualmente 
desprovidos de poder - urna prote<;áo !l liberdade. Se náo pode ser usada 
coac;áo (o que o TFR viu claramente), nao pode ser irresponsavelmente 

abandonada via manipulac;óes burocráticas e critérios pseudo-científicos de 
"indianidade", substancia que até hoje nenhum antropólogo conseguiu 

• 
identificar. Enfim, as inconsistencias do Estatuto do "índio seráo sanadas; 
só que muito provavelmente em prejuízo dos índios. A "integrac;áo" pas

sará a ser declarada e unilateralmente (mas já o é ... ). Tudo isso em nome da 
razáo, de urna concepc;áo evolucionista totalmente superada sobre as 

diferenc;as entre as sociedades indígenas e as nossas, e para evitar que os 
índios continuem a ser "obstáculos" a expansáo "natural" das fronteiras 

económicas da nac;áo. 
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Em primeiro lugar, é preciso situar essas anunciadas modificac;óes do 
Estatuto do fndio dentro das novas diretrizes da política indigenista que 
vem sendo pacientemente trac;adas pelo Govemo. A emancipac;áo ex 
officio, mediante os "critérios de indianidade", tem ender~o certo. Ser
virá, por um lado, para facilitar a repressáo ao fenómeno realmente novo 
que surgiu na cena indigenista nos últimos anos: a possibilidade de urna 
política indígena, em contraposi<;áo a política indigenista oficial. O 
aparecimento de lideranc;as indígenas (das quais Ju runa está longe de ser 
típico), capazes de manifestarem as posi<;óes de suas comunidades diante 
das ameac;as que sofrem por parte de grandes . interesses económicos, de 
denunciarem a incúria e o descaso do órgáo tutelar na defesa de seus 
direitos; o esboc;o de unificac;áo dos interesses comuns dos índios, de 
consolidac;áo de sua luta justa pelo respeito que se deve ter a posse e uso 
das terras que a Constituic;áo lhes garante - eis aí o que se quer coibir, o 

que se quer fazer desaparecer pelo passe de mágica da "emancipac;áo". Se 
aqueles que falam como índios náo sáo mais índios, por decisáo do 
Governo, certamente nao poderáo mais falar. Parece que a FUNAI imagina 
que a tutela que exerce sobre os índios lhe dá o direito de exigir duas coisas: 
ou que o único índio bom é um índio mudo, ou que se abrir a boca é para 
louvar as muitas realizac;óes da FUNAI (que se ve a si como empresa, os 
índios como forc;a de trabalho e as terras indígens como capital) e terminar 
apoiando o POS. 

Por outro lado, o que se busca também é retirar a protec;áo legal dos 
grupos indígenas do leste-nordeste e sul do país, sob o pretexto de que já 
se encontram "integrados" aos usos e costumes da sociedade nacional. 
Por "integrac;áo", a FUNAI parece entender que esses grupos indígenas 
falam o portugués, usam roupas e estáo articulados ao mercado de tra
balho nacional, e que por isso náo sáo mais índios. Se por "integra<;áo" 
entendermos, porém, o fato de que as terras que lhes restam estáo invadidas 
ou sáo objeto de cobic;a incontrolável de fazendeiros, madeireiros e grandes 
empresas agroindustriais; que suas condi<;óes económk:as sáo miseráveis; 
que sua possibilidade de representa<;ao política é nula - bem, aí será preciso 
reconhecer que de fato estes sáo " índios integrados": sáo mesmo bem 
brasileiros. A "emancipac;ao" de tais índios permitirá o fechamento defi
nitivo da fronteira económica nessas regióes do país, urna vez que as terras 
ocupadas por índios parecem constituir urna espécie de fundo a dispo
sic;áo da Uniáo, territórios privilegiados para reformas agrárias, implan-

, 
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~áo de "projetos de desenvoMmento" passagem de estradas, constru
~áo de hidrelétricas e assentamento de colonos que perderam suas terras , -

para grandes empresas. Quando essas terras indígenas se fazem neces-
sárias (a quem?), transferem-se os índios. No leste-sul, onde náo há mais 

lugar emancipa-se-os, e aí eles deixam de existir". 
Tudo isso a partir dos "critérios de indianidade". A FUNAI vem já há 

algum tempo martelando nessa tecla: é preciso saber quem é índio e quem 
náo é, quem "já deixou de se-lo". Sob essa aparente preocupac;áo onto
lógica, mal se disfarc;a o desejo (e, para o poder, basta querer) de que haja 
cada vez menos índios, se náo na realidade, ao menos na lei. Os antro
pólogos, de sua parte, vem-se recusando, em nome dos princípios cientí
ficos da disciplina que praticam e do elementar bom-senso político, a 
aceitar esse engodo; de resto, nao f oram sequer consultados a respeito 
( embora a FUNAI va certamente sacar do bolso do colete um conside
rando "antropológico"). Quaisquer "critérios" que a FUNAI viera adatar 
náo seráo critérios antropológicos; pode-se duvidar mesmo se seráo cri
térios juridicamente justos, urna vez que tampouco foram consultadas as 
associac;óes de advogados e juristas, e que tampouco levou-se em consi
derac;áo-os pareceres daqueles especialistas (por exemplo, o Prof. Dalmo 
Dallari) que já se pronunciaram sobre o aspecto jurídico da tu
tela. O acórdáo do TFR parece ser base algo frágil para o estabele
cimento de critérios legais de "indianidade". Do ponto de vista antropo
lógico, é preciso ser enfático: náo existem critérios de " indianidade" em si. 
A identidade étnica de um grupo nao é urna substancia, genét.ica, social (nao 
há substancias sociais) ou transcendental. Toda identidade é sempre 
situacional, contextual, contrastiva. É-se "índio" em certos contextos; em 
outros se é "Xavante", "Kamayurá" ou "Tupiniquim"; em outros, se é um 
ser humano sujeito, dos famosos direitos humanos; em outros ainda, se é 
"brasileiro" sem por isso deixar de ser "índio" Xavante" ou ser humano. 

É óbvio que o aspecto estruturalmente relativo, variável e contextual 
da identidade étnica é de dificílima captac;áo por um texto legal. Náo se 
pede o absurdo: que urna leí reflita, em sua letra, essa variabilidade, ou 
mesmo o movimento histórico e complexo do conhecimento cientffico 
sobre as questóes em pauta. Mas essa preocupac;áo obsessiva pela modi
ficac;áo do Estatuto do Índio, coma introduc;áo dos "noves" (realmente) 
critérios de "indianidade" , pretende na verdade materializar urna inter
pretac;áo da leí que a FUNAI quer impar: náo é índio quem o Governo náo 
auer que o seja. Como se ve, a identidade étnica é, de fato, algo situacional 
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e contextual... A definic;áo atual de índio, que está no Estatuto, é sufici
enteme~te flexível e sensata para os objetivos de garantia dos direitos aessa 
categona de pessoas. Modificá-la, de forma arbitrária, tecnocrática e _ 
, ti. é · d já casu 
is_ ca, 1n ese ve) e danoso aos direitos dos índios, cuja identidade étnica 
nao pode ser abolida por decreto, ao contrário do que imaginam os 
~urocratas, verda.dei_ros representantes daquela forma de pensamento ue 
se ~ostumava atribu1r aos "primitivos": a crenc;a de que um desejo cria ~ma 
reahdade. Mas, afina!, entre magia e poder as relac;óes sáo muito estreitas. 

Mas a quest.ao do Estatuto do índio é apenas urna das novas mudan
~as, que a FUNAI vem preparando para se livrar da espinhosa quest.ao 
1nd1gena, de apelo ideológico forte e objeto de polarizac;óes tao apaixo

nada_s ~uan_to desinformadas. Há também o projeto de "descentralizac;áo" 
adm1n1strativa da FUNAI, já prevista nos novas estatutos do órgáo, que se 

s~m.ará a "estadualizac;áo" da assistencia aos índios. A descentralizac;áo 
~1g~1fica: ( quase) todo o poder as unidades regionais da FUNAI. A 
JUSti~cativa é aparentemente salutar: trata-se de evitar centralizac;áo ex
c~ss1v~, face a especificidade dos problemas de cada regiáo; quer-se 
d1~am1zar a ac;áo do órgáo. Na prática o que isso poderá significar? As 
unidades (atuais Delegadas) regionais da FUNAI sáo o ponto mais vulne

rável do órgáo as pressóes e interesses dos poderes locais; sáo também 

u~ ~oc_o t~adicional de corrupc;áo e enriquecimento as custas do patri
monio 1nd1gena. I?ar-Jhes mais poderes, inclusive com a criac;áo prevista 
de "conselhos indígenistas" regionais (quem os preencherá: os mais ilus
tres representantes dos interesses locais que querem tomar as poucas 

terra~ dos índios?), é no mínimo arriscado. A "estadualizac;ao", por sua vez, 
consiste na transferencia para os governos estaduais de parte dos en
ca~gos de assistencia aos grupos indígenas. T udo, enfim, pela melhoria da 
ac;a_o tutelar. Na prática, tuda pode é redundar na entrega, justamente, aos 
ma1ores interessados em esbulhar as terras e os direitos indígenas, de 
poderes político-administrativos sobre os índios. E por que isso agora? Nao 

~od:mos deixar de ligar fato a fato, plano a plano: os índios poderáo vir, 
1ron1camente, a pagar um dos prec;os da abertura, eles que, certamente, 
náo. se_beneficiaram dos tempos de fechamento político e de migrac;áo do 
cap1tahsmo para a Amazonia, que ali, em homenagem a regiáo, virou Jogo 
selvagem. 

Com as elei<;óes diretas em 82, e urna vez que a maioria eleitoral do 
PDS depende do apoio dos estados menos populosos e do interior Gus
tamente aonde há mais índios ), conseguir as bases do poder local e 

-35-



estadual volta a ser importante. Ora, as terras indígenas sáo excelente 
"' . mercadoria eleitoral: seja para os representantes dos interesses dos 

grandes proprietários regionais, seja para aqueles demagogos que exigiráo 
aquelas "vastas .. e "improdutivas" terras "povoadas por uns poucos 
índios", para os posseiros sem terra (e que náo as tem, certamente, nao por 
causa dos índios ). Dessa forma, é perfeitamente razoável suspeitar que a 
"descentralizac;áo" da FUNAI cairá como luva dentro dos planos do novo 
pacto político calculado pelo Governo para "abrir" com seguranc;a elei
toral. Tudo muito racional e justificável, desde que se concorde com os 
rumos do jogo e os truques do "parceiro", e desde que se aceitem 
violac;óes de direitos de comunidades inteiras em nome de "razóes de 
Estado" de difícil sustentac;áo moral e legitimidade política. Tudo absurdo e 

dispensável, desde que se aceite que um pouco mais de imaginac;áo 
preocupada com a liberdade e o bem-estar dos índios (e demais com
panheiros de viagem: todos os brasileiros pobres do campo) pode ria talvez 
criar outras estratégias, que náo sacrificassem os índios por interesses 

eleitoreiros e artimanhas municipais. 
Note-se que essa "descentralizac;áo" vem acompanhada de um apa-

rente e curioso antídoto: a subordinac;áo recente da FUNAI ao Conselho de 
Seguranc;a Nacional e ao Servic;o Nacional de lnformac;óes. Os índios 
viraram questáo de Seguranc;a Nacional, ~ primeira vista por causa dos 
conflitos armados que envolveram os Kayapó do Pará, cujas terras estáo 
sendo invadidas por fazendas , madeireiras e garimpeiros. Na verdade, é 
toda questáo fundiária que vem sendo colocada sob o controle dos órgáos 
de seguranc;a (vide o GETAT, etc), que estáo buscando regularizar a 
situac;áo jurídica de posse da terra em certas áreas, tidas como "críticas" -

o que inclui a demarcac;áo das terras indígenas -, de forma a permitir urna 
melhor integrac;áo das terras dessas áreas ao mercado fundiário, e visando 
a impedir a capitalizac;áo de descontentamentos com o regime concen
tracionista de propriedade por políticos de oposic;áo ou comunidades de· 
base da lgreja. Essa "centralizac;áo" da FUNAI nas máos do CSN é a outra 
face da "descentralizac;áo administrativa. Tudo isso é no interesse dos 

índios, como diz a FUNAI, ou no interesse do POS? Fica a questáo. O fato é 
que as terras indígenas estáo comec;ando a ser demarcadas - o que é 
ótimo e urgente - e a presenc;a do CSN no sul do Pará talvez garanta a 
integridade física e territorial dos Kayapó melhor que a FUNAI poderla ou 
quererla faze-lo. Mas o fato também é que as demarcac;óes, até agora, pare
cem visar muito mais a liberac;áo das terras adjacentes para a ocupac;áo 
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~l?s brancos do que satisfazer as necessidades reais, económicas, dos 
1nd1os. A FUNAJ mesma tem assumido, impávida, a "missáo" de mediar 
entre índios e "brancos" (estes, sempre, identificados com "os interesses 

da nac;áo"), em vez de zelar pelos interesses de seus tutelados. Jsto é 
c~amado de "realismo"; talvez melhor seria chamar de conformismo 
d1ante de_ urna realidade que pode e deve ser mudada. As demarca(;óes de 

t~rras serao agora executadas pelo servic;o topográfico do exército - o que 
e bor:1; ~as, como se escolhe a área a ser demarcada? Existe um estranho 
co~ven~~ ~ntre a FUNAI e o Projeto Rondon, em que parece que os 
univers1tár~os d~ PR cadastraráo as áreas indígenas e daráo sugestóes de 
~em~rcac;ao. N1nguém menos capacitado para essa tarefa, e pode-se 
imaginar~ qu~ a improvisac;áo, a vontade de satisfazer ao máximo a cobic;a 
dos propnetános de terra e a intenc;áo "mediadora" da FUNAI iráo acarretar 
para os índios. Por isso tudo, há quem possa ver na subordinac;áo da FUNAI 

ao CSN alguma esperanc;a de garantía de certos direitos dos índios. Há que 
~s~erar para ver ~e melhoraráo a eficiencia e o respeito aos direitos 
1nd1genas com a ac;áo do CSN. Mas náo é muito fácil ser otimista. 

Por fim, duas observac;óes. Em primeiro lugar, todas as discussóes 
sobre m~danc;as na lei da tutela, no estatuto jurídico dos índios, deveriam 
necessanamente se processar através do diálogo e do debate. Nesse 
debate, dev~r-se-ia~ ~ecessariamente incluir associac;óes e represen
tan~es da so~1edade ctvll, como a OAB, a Associac;áo Brasileira de.Antropo
log1a, a lgreJa, e, naturalmente, os índios. Caso contrário, as decisóes 
re~er~~tes aos índios continuaráo padecendo de um estilo político táo 
pnm1~~~ quanto se imagina sejam as sociedades indígenas, e bem mais 
auton!ános que es~s, , c.om certeza. Por outro lado, talvez haja outras 
questoes de natureza Jund1ca que sejam mais urgentes discutir que a "eman-

cipac;ao" de Mário Juruna; por exemplo, o problema do controle da tutela· 

p~r ex~~plo, a própria definic;áo da FUNAI como "funda<;áo de direit~ 
pnvado , quan~o. ~la é, na verdade, urna autarquía e urna empresa; por 
~xe.mplo, a poss1b1hdade de se definir as questóes referentes a protec;áo dos 
1nd1os como matéria de direito público. 

Em segundo lugar, eremos ser tempo da sociedade brasileira tomar a 

séri? a existencia, dentro das fronteiras de seu território, de povos e 
sociedades com urna tradi<;ao cultural própria, cuja existencia náo ameac;a 
a~solutamente a soberanía ou a integridade política do Brasil. Os índios 
sao, por serem um caso-limite, um teste para 0 que se imagina ser 
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democracia neste país. Ou se aceita o pluralismo cultural e étnico como 
~lemento essencial da democracia, e cuja realidade s6 pode enriquecer a 
vida pública e cultural da nac;áo, ou - e ternos entáo a "integrac;áo" 
forc;ada dos índios aos usos e costumes da comunháo nacional - pensa
mos que a viabilidade. do país precisa passar pela imposi~áo violenta de 

urna homogeneidade empobrecedora que é o outro nome do, e conduz ao, 
autontarismo. E, numa democracia, onde se posSé:i discutir livremente o 
que vem a ser o "desenvolvimento" e a "seguran~a nacional", talvez se 
possa enxergar que os direitos dos índios náo sáo obstáculo a nada, a náo 
ser aquilo que fere os direitos da 1mensa maioria da populac;áo brasileira. 
Esperamos que a democracia chegue aos índios e náo se fac;a ~ custa 
deles; pois tuda já foi feito a esse prec:;o em nossa história. 
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4. O ÍNDIO PERANTE O DIREITO 

ORLANDO SAMPAIO SILVA(*) 

1. INTRODU(:ÁO: 

O que se espera de urna reuniáo, na qual tem assento a mesa de 
estudos antropólogos e advogados de alguma forma voltados a proble
mática dos pavos indígenas do Brasil, evidentemente ~ a análise profunda, 
séria e objetiva dos dados do problema e o delineamento de diretrizes que 
orientem as ac;óes conducentes as soluc:;óes eticamente mais justas. 

A legislac:;áo indigenista deve ser ampla e minudentemente anaHsada e 
interpretada; para tanto a exegese dos juristas é imprescindível. Os casos 
específicos em que grupos indígenas estáo senda vitimados em seus 
direitos seráo detidamente estudados sob a ática jurídica e a luz dos 
conhecimentos antropológicos. Cada problema específico em que se 
configure a infringéncia da leí deve ser abordado em suas particularidades 
na espécie. Em geral, a legislac:;áo substantiva, como a processual, é 

explícita quanto aos instrumentos hábeis a serem utilizados em cada caso. 
A.s situac:;óes sáo sempre individuaíizadas no contexto vivido por cada 
grupo tribal em cantata com a sociedade nacional. A norma geral é 

constitucional. O direito do índio a terra em que vive é o princípio geral de 
direito ao qual se subordfnam todas as dernais normas relativas ao 
indígena do BrasiL 

A contribuic;áo necessária da reuniáo de antropólogos e advogados 
poderá ser o delineamento da estratégia geral de ac:;áo, objetivando o 
salvamento dos grupos tribais existentes no territóiio nacional. Advogados 
e antropólogos, mas também outros indigenistas, pessoas que integram 
diferentes categorías profissionais, atuaráo em defesa das comunidades 

(*) Universidade Federal do Pará. Pesquisador do CNPq. 
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tribais, estruturados e com a decisiva e indispensável participa<;áo da opiniáo 
\'\pública. Quais os passos, as etapas e as medidas concretas que deveráo 
ser tomadas dentro do contexto global da estratégia geral de ac;áo e suas 
conotac;óes antropológicas e jurídicas? 

2. O ESTATUTO DO ÍNDIO: UMA LEI PRESERVACIONISTA? 

Nao resta dúvida que o Estatuto do índio - Lei N~ 8.001, de 19 de 
dezembro de 1973 - veio ao encontro de urna necessidade dos grupos 
indígenas remanescentes no Brasil. Ele consolidou dispositivos esparsos 
em um texto específico, que codifica um elE;?nco de direitos dos índios, 
inclusive minudenciando seu direito - constitucional a terra. 

Nem por isso deve estar ínf enso a críticas e interpreta<;óes; pelo 
contrário. É nesta linha de considerac;óes que se indaga se o Estatuto do 
índio é preservacionista, ou seja, se as regras jurídicas que o compóem 
estao comprometidas com princípios que podem fundamentar urna polí
tica indigenista oficial que vise a sobrevivencia biológica e sócio-cultural dos 
grupos indígenas. 

Destacando alguns dispositivos conceitualmente nucleares no Esta
tuto do Índio, verifica-se que o pensamento que norteou sua elabora<;áo foi 
equívoco, ou por estar o legislador desinformado, náo convenientemente 
assessorado, ou por intencionalmente desejar produzir um diploma legal 
ambíguo, contraditório, por conter·objetivos incompatíveis e mutuamente 
excludentes. 

Assim é que o Art. 1 ~ da lei sob análise manifesta como propósito do 
Estatuto a preservac;áo da cultura dos índios (e das comunidades indíge
nas) e também_sua integrac;áo a comunháo nacional objetivos que concei
tualmente se excluem e a prática o comprova. O processo de integrac;áo do 
índio, individual ou coletivamente, a sociedade nacional, ainda que se 
pretenda proceder de forma progressiva e harmoniosamente (conforme o 
texto da lei), implica, em muitos casos, a eliminac;áo biológica do índio, ao 
contato com as enfermidades que medram na sociedade envolvente; em 
outros casos conduz a alienac;áo sócio-cultural do índio, que perde seus 
padróes culturais, deixando de ser índio sem tornar-se "civilizado'', pela 
nao absorc;áo dos novos padróes a que se ve exposto. A alienac;áo sócio
cultural conduz ~ marginalidade social, ao desequilibrio psicológico, a 
ambivalencia chegando muitas vezes, por essa vía, as doenc;as graves e a 
morte. Esses resultados da pretendida integrac;áo a comunháo nacional 
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evidenciam a incongruencia entre os enunciados objetivos de preservac;áo 
cultural e de integrac;áo de indígenas a sociedade inclusiva. Dispensam-se 
exemplificac;óes referentes ao quadro social acima descrito em suas linhas 
gerais, posto que toda a história do nosso país é abundante ao expor as 
circunstancias em que cerca de 1.000.000 de índios encontrados pelos 
primeiros colonizadores se foram paulatinamente reduzindo aos 200.000 
prováveis índios hoje sobreviventes. E náo se diga. que essa drástica 
reduc;áo decorre de um exemplo histórico de "integrac;áo progressiva e 
harmoniosa a comunháo nacional" - o que, se fosse autentico, teria 
caráter justificativo do atual dispositivo legal - , porque o que realmente 
ocorreu foi a seqüencia desarmoniosa de martes ou de absorc;óes forc;a
das nos apresamentos, nas redu<;óes nas guerras de conquista e na 
escravidáo. E os dias atuais sao exaustivos na exibic;áo de dramáticos 
exemplos de destruic;áo biológica ou sócio-cultural de grupos tribais, em 
todo o território nacional, ante a marcha inexorável dos projetos pecuários, 
madeireiros, de minerac;áo, de construc;áo de estradas, de construc;áo de 
hidrelétricas e outros. 

Convém que se ressalte que a integra<;áo do índio a sociedade ou 
comunháo nacional prevista na Lei, por assim estar, se constituí em um 
objetivo da sociedade dominante, estabelecido a partir de urna concep<;áo 
etnocentrica e colonialista das relac;óes entre as sociedades humanas, pois 
considera o processo civilizatório como inapelável, devendo todas as soci
edades marginais ou periféricas abrir máo de suas características estrutu
rais, para adatar as civilizadas. 

Diversos outros dispositivos da Lei N. 6001n3 insistem nessa colocac;áo 

-dicotómica incongruente, tais como o Art. 2~. que estabelece normas de 
protec;áo das comunidades indígenas a serem obedecidas por diferentes 
escalóes da hierarquía administrativa brasileira. Entre aquelas, a constante 
do Inciso VI, contraditório em si mesmo, pelas razóes anteriormente expos

tas, quando estatuí: "respeitar, no processo de integra~áo do índio ~ 
comunháo nacional, a coesáo das comunidades indígenas, os seus valores 
culturais, tradic;óes, usos e costumes". 

A viabilidade de dispositivos como estes decorreria do estabeleci
mento, em nosso país, de um contexto social multiétnico, no qual os 
múltiplos, grupos tribais tivessem, ao lado de outras etnias, a oportunidade 
de viver, na comunháo nacional, segundo seus padróes sócio-culturais, pro
posta esta que nao está presente na realidade social brasileira atual. Logo, 
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os índios individualmente ou as comunidades indígenas que vierem a 
Jntegrar-se á comunháo nacional estáo, inapelavelmente, fadados á perda 
de padróes culturais, o que demonstra serem letra morta os dispositivos 
pretensamente preservacionistas da Leí. 

E é esse mesmo diploma legal que oferece os instrumentos para que 
seja atingido o outro objetivo, este sim mais factual, ao regular, em seu Art. 

9~, a "liberac;áo do regime tutelar", mediante requerimento individual do 
índio, bem como, no Art. 11, a declarac;áo da emancipa<;áo da comunidade 
indígena e de seus membros, quanto ao regime tutelar", quando "requeri

da pela maioria dos membros do ~rupo" e constatada "a sua plena integra
c;áo na comunidade nacional". 

Os índios e as comunidades indígenas que se encontram sob a prote
<;áo do regime tutelar, de acordo com a lei- Art. 1° do Estatuto do índio, 

sáo os que "ainda nao ( estáo) integrádos a comunháo nacional". Com 
a integrac;áo oficialmente reconhecida pela FUNAI, excluídos do regime 

tutelar, índios e comunidades indígenas deixam de ser considerados como 

integrantes dessas categorias, ou seja, passam a ser considerados brasilei
ros, para todos os efeitos legais. 

Esta constatac;áo interpretativa da Leí decorre das próprias defini<;óes 
que constam do Art. 3~ do Estatuto, as quais exigem, para os efeitos de lei, 
entre outras marcas, que as características culturais do índio o distingam 
da sociedade nacional e que a comunidade indígena cu grupo tribal, quer 
vivendo em estado de completo isolamento em relac;áo aos outros setores 
da comunhao nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, 
nao esteja integrado naqueles setores. 

Aliás, o Art. 4 ~ do Estatuto do Indio termina por, contraditoriamente, 
considerar integrados os índios " incorporados a comunháo nacional e 
reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservero 
usos, costumes e tradiqóes característicos da sua cultura". Em todo 
caso, esses índios, integrados, estáo fora do regime tutelar. 

Em conclusáo, os direitos especiais constantes da legislac;ao indige
nista brasileira, particularmente o direito as terras que ocupa ou habita, 
estes por forc;a do que dispóe o Art. 198 da Constituic;ao Brasileira (Emen
da Constitucional N~ 1/69), náo beneficiamos índios integrados. Comuni
dades indígenas, urna vez formalmente declaradas emancipadas, e índios 
da mesma forma liberados do regime tutelar nao mais desfrutam daqueles 
direitos. Como corolário, as terras ocupadas ou habitadas por estes nao 
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mais recebem o tratamento legal especial (inalienabilidade, garantía aos 
índios de sua posse permanente e do direito do usofruto exclusivo das 
riquezas naturais nelas existentes etc.). 

3. OS ÍNDIOS E A CONSTRU(:ÁO DE HIDR T;LÉTRICAS 

Urna das formas mais graves de que se reveste a agressao aterras 
indígenas e a grupos tribais nelas existentes, que vem sendo perpetrada 
nos últimos anos pela sociedade envolvente, é a constru<;áo de usinas 
hidrelétricas. As águas represadas pelas barragens das usinas, formando 
lagos artificiais, invadem (e invadiráo) territórios indígenas, afetando dras
ticamente as comunidades tribais. 

Exemplos dramáticos dessa situac;áo de confronto desigual, na qual 
se defrontam a poderosa sociedade dominante e grupos indígenas, sáo 
constatados nos casos presentes vividos pelos índios T uxá, pelos Panka

raru e pelos Parakana. 

3.1 - Os Índios Tuxá e Barragem de Itaparica 

Conforme a versáo oficial fornecida pelo Posto Indígena Rodelas da 
Funda~áo _Nacional do Índio, que se encentra implantado junto as habita· 
~óes dos Tuxá, na cidade de Rodelas, Estado da Bahía, os Tuxá, enquanto 
comunidade, dispóem de dois imóveis com as seguintes características: 

a) Um imóvel rural, a llha da Viúva, com 50 hectares de superfície, 
localizada no rio Sao Francisco, pertencendo a área jurisdicional do muni
cípio de ltacuruba, Estado de Pernambuco. Dista 1.500 m. do P.1, por via ... 
fluvial. E usado exclusivamente nas práticas agrícolas dos T uxá. Apesar da 
existencia de raras casas, na ilha nao habita nenhum índio. Os Tuxá 
informam que pediram a posse da ilha, através do "Capitáo" da comu
dade, chamado Joao Gomes, ao Secretário de Governo de Pernambuco, o 
qual ordenou a saída dos "civilizados" que lá habitavam, fato esse, acorrido 
na década dos anos cinqüenta. 

b) Um imóvel urbano, na Rua Felipe Camarao, na cidade de Rodelas, 
estado da Bahia, com 400 m. de frente, sendo imprecisas as medidas 
laterais e dos fundos. Seus limites sao, ao Norte, a propriedade de Domingos 
Almeida; ao Sul, a cidade de Rodelas; a Leste, o Rio Sao Francisco, e a 
Oeste, o Município de Geremoaba, na Bahía. Ao longo dessa rua se 
distribuem as casas em que residem os T uxá. Sao 63 residencias indígenas 
e urna casa de farinha. Em dezembro de 1975, aí habitavam 438 Tuxá. 

- 43 -



Esses dois imóveis se constituem na Reserva T uxá. 

~ Nao integrando o patrimonio da reserva - conforme o consenso 

de funcionários do P.I. e dos Tuxá - , há algumas ilhotas de propriedade 
particular de alguns índios, localizadas em frente a Rodelas. Segundo os 
informantes, as ilhotas sáo propriedades individuais dos seguintes índios: 
Otílio, Joáo Pergentino, Antonio Bruno, Concei<;áo, Geraldo, Manuel 
Jovino e Antonio Vieira, sendo esse último um dos informantes ( 1). 

No estudo realizado entre os Tuxá, sentiu-se afluir a tona das preo
cupac;óes mais sérias daquela popula<;áo indígena o problema da inun
dac;áo de seu território e da conseqoente necessidade da mudan<;a do 
grupo para outra área, em decorrencia da constru<;ao da hidrelétrica de 
Itaparica. 

As preocupac;óes dos indígenas sao de tres ordens: a) de ordem 
ecológica; b) de ordem social-assistencial, e c) de ordem patrimonial. 

Na primeira categoria, os Tuxá manifestam claramente seu desejo de 
náo mudar de ambiente ecológico. Dizem: "Somos índios do rio e agri
cultores das ilhas". Nesse sentido, gostariam de continuar habitando junto 
ao rio Sao Francisco e, pela mesma razao, colocam em segundo plano a 

idéia de acompanhar a cidade de Rodelas na mudanc;a, porque, segundo 
acham, essa cidade nao poderá ficar em outra área agricultável dentro dos 
limites do município de Rodelas, pelo simples fato de que apenas nas ilhas 
e margens atuais inundáveis periodicamente pelo rio é possível a prática da 
agricultura, senda as demais áreas inaproveitáveis por serem secas, de 

caatinga. 
A ilha da Assunc;ao está presente nas cogitac;6es dos índios, como um 

lugar adequado para a mudan<;a, "porque, dizem, é muito grande e lá 
moram os índios T ruká, nossos amigos" <2). 

Na segunda ordem de preocupac;6es, eles colocam a necessidade de 
escolas para os jovens, em conseqoencia do avan<;o que já deram em 
direc;áo a sociedade nacional e cujas conquistas querem assegurar. Fazem 
questáo de. em seu novo sítio, estar próximos de urna cidade, que tenha 
colégios suficientes para absorver seus filhos, nos diferentes graus de 
escolaridade em que já se encontram em Rodelas. 

( 1) Pesquisa de campo realizada em janeiro de 1976, para Hidroservice/Companhia Hidre
létrica do Sao Francisco. 

(2) Notícias recentes informam que a ilha da Assun:;ao foi invadida por empresas agrícolas 
e que os Truká estao perdendo seu território antigo. 
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Na terceira linha de preocupac;6es, os Tuxá indagam sobre indeniza
c;áo dos bens de sua propriedade que perderáo, quais os critérios para a 

indenizac;áo e o que será indenizado. 

Na FUNAI surgiu urna corrente de opiniáo propugnando a trans

ferencia dos Tuxá para a ilha do Bananal, em um total alheamento aquela 
primeira ordem de preocupa<;6es dos Tuxá. 

A cidade de Rodelas será inundada e com ela a área urbana ocupada 
pelos Tuxá, bem como a ilha da Viúva e demais ilhas existentes no rio Sao 

Francisco, em frente a cidade. 

3.2. - Os índios Pankararu e a Barragem de ltaparica 

Os Pankararu ou Pankaru habitam urna reserva criada ainda no 
Segundo lmpério. Foi demarcada pelo Ministério da Agricultura em 1940. 

Além da comunidade indígena, habitam no interior da reserva possei
ros, que entraram em conflito com os indígenas, em conseqoencia da 
situac;áo de ocupac;ao das terras. A pendencia foi levada a justi<;a. Urna área 
da reserva ocupada predominantemente por posseiros encontra-se sub

judice. 

Os Pankararu ocupam a parte maior da reserva, cerca de dois terc;os. 
O território indígena Pankararu é administrado pela FUNAI, que man

tém em seu interior um Pasto Indígena em funcionamento, subordinado 

ao Departamento Geral de Patrimonio Indígena. 

A reserva Pankararu tem a forma de um quadrado com 81 Krrf e se 
localiza parte no município de Petrolandia, parte no de T acaratu. Nela, 
índios e posseiros praticam agricultura de alimentos. 

Apesar da questao de terras entre posseiros e índios ( estes represen
tados pela FUNAI) encontra-se na esfera judiciária, os desentendimentos 
entre os litigantes, embora se mantenham latentes e subjacentes em suas 
atitudes e opini6es, podem eclodir em confronto físico, como já ocorreu em 

um passado náo muito remoto (3). 

Os Pankararu estao em contato permanente com a sociedade nacio
nal. com a qual mantem rela<;6es sociais e económicas intensas. 

A memória tribal nao guarda mais o uso da fala indígena. Todos os 
integrantes do grupo falam exclusivamente o portugués. 

(3) A pesquisa de campo foi realizada na reserva dos Pankararu. em setembro de 1975. para 
HIDROSERVICE/Companhia Hidrelétrica do Sao Francisco. 
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Produtores de feijao, milho, pinha, sisal, mandioca - sendo estes 
$eus produtos mais expressivos - , comercializam a produc;ao em tran
sa<;óes diretas, realizadas com o consumidor ou com intermediários nos 
núcleos urbanos mais próximos e no interior da reserva, procedendo as 
vendas a dinheiro. Como retalhistas participam, iado a lado com os 
feirantes nao-índios, das feiras livres de Petrolandia, Paulo Afonso e Taca
ratu. A produc;ao de pinha é exportada para cidades do sul do país. O posto 
Indígena nao interfere nas atividades económicas dos indígenas, que se 
processam com os próprios recursos técnicos e financeiros dos pro
dutores. 

Um número nao controlado de índios Pankararu - estimado pela 
comunidade indígena em mais de cem - se encentra integrando o 
mercado de trabalho da cidade de Sao Paulo e em outros centros urbanos 
do país. 

A comunidade dos Pankararu nao está integrada a sociedade nacio
nal, mas com eta mantém relac;óes económicas e sociais de caráter 
permanente. 

Se na esfera económica os Pankararu se encontram em situac;ao de 
igualdade comos produtores agrícolas náo-índios localizados no interior 
da reserva e as suas imediac;óes, é no ambito da cultura que esse grupo 
étnico ainda se pode identificar como indígena (4). A dinamica interior da 

vida da comunidade dos Pankararu é gerida por crenc;as e por práticas que 
integram um mundo simbólico característico de sua condic;áo indígena. 

Esse fato coloca os Pankararu em urna dicotomia com partes aparen
temente em conflito. lntegram um universo sirnbólico particular e indígena 
na esfere cultural, e, ao mesmo tempo, participam de outro universo de 
símbolos caraterísticos da sociedad e "civilizada' ' em seu contexto local da 
área em que habitam. Nessa aparente incompatibilidade de universos de 
símbolos está justamente a forc;a que permite aos Pankararu sobreviver 
sem a inda se terem tornado de fato e amplamente marginais na sociedade 
inclusiva. Esse grupo étnico tem o direito, como urna comunidade in
dígena que é, de conservar esse equilíbrio, que é mantenedor de sua 
sobrevivencia. 

(4 ) Conform e nosso trabalho sobre "A última dimensao indígena dos Pankararu de ltaparica 

Pernambuco", in Anais do Museu de Antropología da UFSC, 1978, págs. 10 1-123. 
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Justo as proximidades da reserva dos Pankararu está senda cons
truída a Hidrelétrica de ltaparica. A reserva está a salvo das águas da 
inundac;ao, quando o lago for formado. Porém, o acampamento de obras 
ergue-se vizinho a reserva e, provavelmente, após a conclusao das obras da 
usina, nele estará instalada a cidade de Petrolandia, um dos diversos 
núcleos urbanos que serao inundados inteiramente. 

Dessa forma, os Pankararu, que hoje vivem em urna reserva encravada 
no sertáo pernambucano, terao que conviver com urna cidade contígua 
aos limites de sua reserva, o que propiciará profundas mudanc;as na 
maneira de viver desses índios. 

Ante a inevitabilidade da execuc;áo dos grandes projetos da sociedade 
nacional, impóe-se a ac;ao preventiva em favor da comunidade indígena, 
para tentar evitar o agravamento do problema das terras da reserva (que de 

repente se valorizarao e atrairáo mais invasores) e, de alguma forma, levar 
aqueles produtores indígenas algum benefício no ambito da comercia
lizac;ao dos produtos agrícolas, bem como no educacional, já que eles 
desejam mais escolaridades para seus filhos. A contaminac;ao da comuni
dade indígena com os problemas comuns nos centros urbanos - alcoo
lismo, prostituic;ao, criminalidade, etc. - , já que teráo que conviver com a 
cidade de forma mais contínua, apenas será evitada mediante um trabalho 
preventivo e permanente de desenvolvimento comunitário, com a ampla 

participac;ao do grupo. 

O novo trac;ado da rodovia que substituirá a atual Paulo Afonso
Petrolandia, no trecho a ser eliminado pela inundac;ao, nao deveria cortar a 
reserva Pankararu. Além de ser urna questáo de direito, a passagem da 
estrada pelo interior da reserva levaría consigo o interesse pelas terras 
marginais, ampliando os problemas de terra atuais desses índios, tra

zendo-lhes grave problema social. 

3.3. - Os Índios Parakaná e a Barragem de Tucuruí 

O Decreto Federal N~ 68.913, de 13 de julho de 1971, que criou a 

Reserva Indígena Parakana, estabelece da seguinte forma os limites deste 
território indígena: "Norte: partindo do ponto de cruzamento do rio Repar
timento ou Jacundá, com a rodovia Transamazónica; daí, seguindo esta 
rodovia, até o ponto de seu cruzamento com o rio ou igarapé Bacuri; Leste: 
subindo este río ou igarapé, até a foz do seu afluente igarapé Lontra; Sul: daí 
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prossegue subindo o rio ou igarapé Bacurí, até sua cabeceira, conhecida 
.como igarapé das Lagoas, deste ponto, segue em linha reta e seca, até a 
cabeceira do rio Repartimento ou Jacundá; Oeste: daí desee este rio até o 
seu ponto de cruzamento coma rodovia Transamazónica". Está localizada 
nos municípios de Tucuruí e Jacundá. 

Destarte, os Parakanan do igarapé Lontra tem sua reserva, que lhes 
pode garantir urna vida tribal tranqoila, desde que sua terra nao lhe seja 
subtraída e que o trabalho indigenista que se desenvolva junto a comuni
dade seja responsável na prote<;ao e defesa desse território. 

Riscos existem quanto a integridade desse território indígena. A 
constru<;áo da barragem da hidrelétrica de Tucuruí pela Eletronorte dará 
origem a eleva~áo do nível das águas represadas do rio T ocantins até a 
cota máxima de inunda<;á~ 76. O reservatório deverá represar 8.000.000 m3 
de água, com urna superfície de 2.500 km2 ou 250.000 ha. Segundo 
dados do projeto RADAM, dentro da área projetada total do reservatório de 
Tucuruí se encontram 7.500.000 m3 de madeira comercializável. 

O reservatório deverá inundar 43.000 ha. da área conjunta da Reserva 
Indígena Parakana e da Reserva de T ucuruí (este também território do 
patrimonio indígena), extensao que corresponde a 22% das duas reservas 
sornadas (5). 

A inundac;áo penetrará na Reserva Parakaná pelos rios e igarapés 
que a servem, transbordando-os e alagando as partes mais bab<as na 
porc;áo leste e nordeste do território indígena. É provável que o local em 

que se encontra localizada a aldeia Parakana nao seja atingido pelas 
águas represadas. A expectativa é de que a Reserva Parakanán nao se 
tornará inadequada aos seus fins de preservac;áo de um grupo indígena, o 
que, todavia, impóe a realizac;áo de novos e continuados estudos antropo
lógicos específicos do problema. 

Integrado na questáo mais geral da inunda<;áo se inscreve o problema 
da necessidade que se vislumbra de ser a rodovia T ransamazónica desviada 
de seu trac;ado atual, na área da inundac;áo, justamente ao longo do limite 

• 
leste e nordeste da reserva, por onde se alonga a estrada. A Transama-
zónica necessariamente terá seu trac;ado destocado mais para oeste, a fim 
de ficar a salvo da área inundada. A passagem da rodovia pelo interior da 

(5) Pesquisa de campo realizada em maio de 1976, para HIDROSERVICE/SUDAM. 
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Reserva seria prejudicial aos Parakaná. Experiencias anteriores de pas
sagem de rodovias pelo interior de territórios indígenas evidenciam que 
esse erro deve ser desta vez evitado, mesmo porque há a alternativa de a 
estrada ter seu novo trac;ado passando a oeste da reserva. 

Os Parakana; por se encontrarem ainda parcialmente arredios ao 
contato com as frentes de atrac;áo, que ao longo dos anos tem sido 
mobilizadas objetivando a sua "pacificac;áo", contam com um outro terri

tório, que se encontra a disposic;áo da FUNAI, para os trabalhos de contato 
como grupo. Trata-se de urna área localizada na regiáo dos formadores 
do Río Cajazeiras, um afluente pela margem esquerda do Rio T ocantins. 
Índios Parakana arredios estavam nessa regiáo. A FC.INAI nela mantinha 
urna frente de atrac;áo subordinada diretamente a Base Avan<;ada de 
Tucuruí. Urna equipe mista FUNAVINCRA visitou o terreno e delimitou a 
área, que ficou sob interdic;áo administrativa para propiciar o desenrolar 
dos trabalhos de atrac;áo e, eventualmente, servir de Reserva para o grupo 
ao ser "pacificado". Essa área se localiza no município de Itupiranga, tem 
180.000 ha., limitando-se ao norte pelo rio da Direita, ao sul pelo rio da 
Esquerda (também chamado Cajazeiras); estes dois rios se encontram 
formando com o rio do Meio, o rio Cajazeiras, dando urna forma afunilada 
ao território indígena. O limite oeste é formado por urna linha seca e 
quebrada que liga o rio da Direita ao río da Esquerda, passando pela 
nascente do rio do Meio, senda que este corta a área pelo centro no sentido 
oeste-leste. 

No dia 8 de abril de 1972, tiveram início os trabalhos de atrac;áo dos 
Parakaná, na área dorio Cajazeiras, conforme informa um dos sertanistas 
que atuaram na Frente de Atrac;áo. No mes seguinte foi estabelecido o 
primeiro contato, quando os Parakanái:i acamparam a cerca de 2 km do 
acampa mento do Grupo de Atrac;áo da FUNAI, no río do Meio. No mesmo 
ano chegaram ao acampamento da Frente de Atrac;áo, de urna só vez, 56 
Parakanán adultos. Em agosto de 1973 dois sertanistas, viajando pelo rio 
do Meio. encontraram, a margem do rio, um grupo com cerca de 20 a 30 
índios, inclusive mulheres e crianc;as. Nessa ocasiáo os sertanistas pedi
ram aqueles Parakana que fossem chamar seu chefe com o resto do 
grupo e que eles ficariam esperando no acampamento do Grupo de 
Atrac;áo. Esperaram durante meses, infrutiferamente. Em 1974 e nova
mente em 1975 o pessoal do Grupo de Atrac;áo plantou roc;as na área do 
acampamento, com fins de atra<;áo e de automanuten<;ao. Os Parakanan 
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nao voltaram mais. Em fins de 1975 um sertanista da FUNAI empreendeu 
outra viagem pela área do río Cajazeiras, tendo atingido o rio Anapu. Na 
regiáo desse río, aquele sertanista encontrou vestigios dos Paranan arre
dios, inclusive um acampamento aband0nado com 46 tapiris, quantidade 
que sugere o tamanho do grupo. No Posto de Atrac;áo do rio Anapu, os 
Parakanán tem aparecido em grupos com cerca de 8 índios, sem se 
efetivar, entretanto, a atrac;áo. 

4. SÍNTESECONCLUSIVA 

Como os índios Tuxá, os Pankararu e os Parakanán, aqueles no 
Nordeste e esses na Amazonia, muitos outros grupos tribais estáo sob a 
mesma ameac;a provocada pelo avanc;o da sociedade dominante sobre os 
territórios indígenas, em todas as Regióes do país. 

Devemos, advogados, antropólogos e outras categorias profissionais 
solidárias nos estruturar objetivamente na ac;áo de defesa dos direitos dos 
povos tribais. A legislac;áo indigenista brasileira deve ser seriamente 
empregada nesta contingéncia, sem equívocos, posto que o Estatuto dos 
índios nao esgota suas características em suas ambigüidades. Ele, mesmo 
contraditório, é urna conquista na área do Direito, que pode propiciar éxitos 
de muitos grupos indígenas na luta pela sua sobrevivencia. 
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5. SOBRE A NOV\O .. DE TUTELA DOS povos E 
INDIVÍDUOS INDIGENAS PELA UNIAO (1). 

RAFAEL JOSÉ DE MENEZES BASTOS(*) 

A questáo da tutela é um dos pontos de maior importancia doutrinária 
da problemática indígena no Brasil. Constituída a partir das divergencias 
de interpretac;áo de noc;óes legais que aparecem basicamente na Consti
tuic;ao, no Código Civil e no Estatuto do Índio <2>, tem sido ela um dos 
campos por excelencia do conflito entre, de um lado, o que já se poderia 
chamar de Movimento Indigenista e, de outro, o Indigenismo Oficiat3>. O 
episódio da Emancipac;áo, em 1978 <4>, é o marco inaugural da questáo, 
com as dimensóes nacional e pública que hoje ela tem. De lá para cá, 
outros episódios - como o da Descentralizac;áo, ou Regionalizac;áo, da 
FUNAI, com seus novos estatutos e convenios com governos estaduais, 
que lhe forjaram urna postura nova na cena indigenista (5) - sempre a 
vem colocando na ordem do dia, tudo confluindo, ao que parece, para o 
seu estabelecimento como urna das duas ou tres questóes máximas do 
indigenismo do País (6). Entre suas características mais recentes, avulta a 
do cada vez maior envolvimento do legislativo e do judiciário, rompido, 
assim, um antiqüíssimo monopólio do executivo na própria problemática 
indígena como um todo. É de notar, a partir daí, o papel de intermediac;áo 
desempenhado por esses deis poderes nas relac;óes entre as partes confli
tantes acima nomeadas, o caso Mário Juruna sendo, a este respeito, 
fundamental. Recorde-se que esse Chefe Xavante, convidado, individual
mente, para participar, como jurado,do N Tribunal Russel, em Holanda, em 
1980, teve sua liberdade de isto poder concretizar cerceada por parte da 
FUNAI e de outras agencias governamentais. Posta a disputa ao nível 
judiciário, no Tribunal Federal de Recursos, foi a mesma julgada positiva
mente no sentido das pretensóes do Sr. Juruna (7). 

( *) Antropólogo. Pesquisador do CNPq. 
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Com o presente trabalho, pretendo realizar urna rápida reflexáo sobre 
é). noc;áo de tutela dos pavos e indivíduos indígenas pelo Estado Brasileiro, 
reflexáo esta que possa algo adiantar para o desenvolvimento da questáo 
em comentário. Analisados os conflitos de interpreta<;áo da noc;áo de 
tutela, geradores da questáo em estudo, o que se nota é que as discussóes 
em torno da natureza das diversas n~óes primitivas, derivadas e comple
mentares aí envolvidas - como as de tutela, integra<;áo, emancipa<;áo, 

~ 

etc., do Estatuto do tndio; as de relativamente incapaz ( ou capaz), assisten-
cia, etc., do Código Civil; e as de cidadania, nacionaliade, etc., da Constitui
c;áo - tem merecido muito menor atenc;áo que as querelas sobre as suas 
temporalidades. Assim, o que aqui chamo de Movimento Indigenista tem 
insistido bastante na defesa da posi<;áo de que a tutela ainda náo deve 
cessar; em contraposi<;áo, o Indigenismo Oficial advogando que sim, que , 
já. E evidente que tal concentrac;áo, nas discussóes, no aspecto temporal 
da noc;áo de tutela, deve mesmo, apontar para a temporalidade como 
dimensáo relevante no sentido da aproxima<;áo da noc;áo em epígrafe. 
Acredito, no entanto, que a reduc;áo pura e simples dos debates a esse 
tema, ao tempo em que causa um impasse - e, portante, esteriliza a 
discussáo, tornando-a meramente opiniática e, assim, imediatamente pos
sível, no Brasil de hoje, de decisóes políticas, do executivo, unilaterais - , 

· obscurece seguramente a maior riqueza da própria questáo em si, qual 
se ja a de permitir e propiciar a Nac;áo Brasileira como um todo refletir sobre 

a inclusáo dos povos e indivíduos indígenas no Brasil, reflexáo essa que se 
fac;a náo táo pres~ ao agora, mas, substancialmente, que se efetive enquan
to conditio sine qua non da própria vigencia, em qualquer tempo, do 
próprio projeto nacional brasileiro. Sou da opiniáo de que o índio no Brasil, 
apesar de tudo que se Ihe fez em contrário, agora se engendra e no futuro 
se cometerá, está no País para definitivamente ficar. Genérico ou específico 
- isolado, em contato intermitente ou permanente, ou integrado - , 
membro da sociedade de classes ou nao, o índio aí está e, portante, pensar 
sobre seu lugar na nossa sociedade é passo fundamental de auto-conheci
mento e projec;áo. 

O Estatuto do Índio (conforme Art. 7°., parágrafo 1 °.; Art. 9°., Incisos 1 a 
N) tende a reduzir a noc;áo de tutela as esferas cognitivas e individual. Tal 
tendencia enseja a falsa percepc;áo de que a problemática da inclusáo do 
índio na sociedade nacional brasileira - objeto específico seu, do Estatuto, 
conforme Art. 1 °., com parágrafo único - se res u miria a que este, indivi-
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dualmente, conhecesse ou náo os códigos vigentes na mesma. Por conse
guinte, aplicada a reduc;áo, a prote<;áo da tutela se faria necessária somente 
enquanto o indivíduo índio fosse incapaz desse conhecimento. A análise da 
natureza dos requisitos exigidos para a emancipac;áo - critérios, portanto, 
segundo o diploma legal, para a cessa<;áo da tutela e, assim, critérios desta 
com sinal trocado - vai demonstrar a vigencia da limita<;áo acima apon
tada, a questáo da tutela, entáo, aprisionada no campo táo somente das 
habilidades intelectuais do indivíduo, desde o "conhecimento da língua 
portuguesa" até a "razoável compreensáo dos usos e costumes da comu
nháo nacional" passando pela "habilitac;áo" para o exercício de atividade 
útil, na comunháo nacional" e pela " idade mínima de 21 anos" (conforme 
Incisos 1 a N, Art. 9°. da Lei 6001n3). De notar também nessa reduc;;áo -
diga-se assim - psicológica, é como fica inconsistente o salto da categoría 
índio para a de comunidade indígena - seja lá isto o que for, inclusive o 
"conjunto de famílifls índias ou comunidades índias ... " de que fala o Art. 3°., 
Inciso 11 da Lei em análise - , o que se expressa especialmente pelo fato de 
que o requerimento disposto pelo Art. 11 °. do Estatuto, a ser feíto pela 
maioria dos membros do grupo, deve atender, sine qua non, aos já 
registrados mandamentos do Art. 9°. , Incisos 1-N. Essa compatibiliza<;áo 
dificilmente será viável, seja estrutural, seja conjunturalmente. 

Enquanto que, portante, a Lei específica do índio, seu Estatuto, trata 
aqui de colocar entre parenteses a problemática indígena na sua matriz 
primeira, qual seja a do índio membro de sociedades indígenas incluídas 
- inaproximável somente com as ferramentas da cognic;ao e do indivíduo 
-, o Código Civil, que lhe é anterior no tempo e, inclusive, na hierarquia 
legal, consegue com muito maior agudezaabordar a questáo em estudo, 
isto ao circunscreve-la no ambito das categorías maioridade-menoridade e 
maturidade-imaturidade (conforme Art. 6°., Inciso 111, parágrafo único). Se 
bem que, assim, o Código por completo náo equacione toda a riqueza do 
problema - e, por princípio, essa nao é a destinac;áo de um Código mas, 
seguramente, de urna Leí que se queira específica - , nao a aprisiona ou 
violenta, inteligentemente. O legislador do Estatuto, que equivocadamente 
reduziu o requisito da "idade mínima de 21 anos" a limita<;áo do alcance de 

meras habilidades intelectuais pelo indivíduo, esqueceu-se, nessa medida 
exata, do parametro e exemplo representados pelo trabalho daqueles 
que elaboram o Código Civil, onde as categorias acima nomeadas, sobre 

serem, também, do campo individual-cognitivo, apóiam-se com indispen
sável firmeza no domínio afetivo e, pois, no domínio da aprecia<;áo e 
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ajustamento inter!ubjetivo, no plano da integra<;áo social, enfim (8). 

Testado talvez pela primeira vez, ao nível do judiciário, quando já referido 
caso Mário Juruna, o psicologismo acima notado mostrou-se absolu
tamente inviável enquanto quadro de referencia adequado para a questáo 
da tutela, a causa tendo sido ganha pelo Sr. Juruna, exatamente em fun<;áo 
da inspirac;áo que os ministros do Tribunal Federal de Recursos foram 
buscar na Declara<;áo Universal dos Direitos do Homem, na Constitui<;áo e, 
especialmente, no já aquí referido ponto do Código Civil. Da leitura dos. 
votos vencedores dessa disputa, translucidamente se pode concluir o 

seguinte: a condic;áo de tutelado do índio náo lhe expropria ª~ primordial, 
de pessoa e, hierarquicamente logo ebaixo desta, a de brasileiro nato; a 
incapacidade relativa do índio <leve ser vista, antes, como capacidade relativa 

a tornar-se plena a assistencia do tutor- a FUNAI, por delega<;áo da Uniáo; 
entenda-se, pois, tal assistencia, no sentido propiciativo e náo limitativo, 
enquanto, pois, protec;áo, náo domina<;áo; finalmente, o fato de um indivíduo 
indígena saber operar os códigos da Sociedade Brasileira náo lhe elimina a 
" indianidade" - para usar este neologismo táo a gosto do Indigenismo 
Oficial- e, assim, a condi<;áo de membro de urna minoría (sociológica) sob 

prote<;áo do Estado Brasileiro (9). 

O salto qualitativo que esse julgado do Tribunal Federal de Recursos 
possibilita ao ajuizado encaminhamentp da questao da tutela e, assim, da 
problemática indígena brasileira como um todo é absolutamente sem 
precedentes,conseguindo resumir em pou€as linhas coisas jurídicas que 
sao a substancia mesma de vários anos de lutas indigenistas. Sobre
tudo o que é de relevar na decisáo em considerac;áo é a transparencia da 
transi<;ao do indivíduo a comunidade indígena , ambos salvaguardados -

porque indissolúveis - pelo compromisso, do Estado Brasileiro, da tutela, 

enquanto prote<;áo, nao dominac;áo. Este último ponto define para longe de 
toda transigencia a natureza das rela<;óes da Uniáo como as minorias indí
genas e seus membros, centralizando, ao mesmo passo, a problemática, 
em termos eminentimente políticos. Claro, portante, fica que a problemáti
ca indígena da tutela, na sua matriz individual, fundamenta-se na no<;áo de 

minoridade, na social, de minoridade, a primeira tendo vigencia exatamen
te na medida em que se estabelece a segunda, primitiva, pois, com relac;áo a 
primeira, derivada (10). 

O que a postura cognitivista-individualista da questao da tutela pro
cura encobrir é exatamente aquilo que o julgado do Tribunal Federal de 
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Recursos revela: o indivíduo índio o é na medida exata de sua condic;áo de 
membro de urna sociedade parcial com rela<;áo a sociedade brasiJeira. 
Encobrindo tal verdade, o que o Indigenismo Oficial faz é claramente supor 

e providenciar a provisoriedade da existencia individual dos índios e, sobre
tudo, a daquelas sociedades indígenas que lhe sao matrizes. Daí, a énfase 
desse indigenismo na temporalidade: trata ele, enfim, de definitivamente 
colocar para fara do horizonte nacional brasileiro - segundo os desígnios 
das classes e etnias dominantes, que representa - a multietnicidade e, pior 

ainda para o poder estabelecido, a divisáo do poder. Fica evidente, assim, o 
porque da negativa da tutela (leía-se prote<;áo) a pessoas e sociedades 
que se quer transientes; fica clara, dessa maneira, a imposi<;áo da tutela 
(leia-se domina<;áo) a grupos e povos que se querem livres. 

A tradic;áo antropológico-indigenista brasileira convincentemente já 
mostrou que toda e qualquet dificuldade que tenha o indivíduo indígena de 
integrac;áo na sociedade envolvente provém exatamente de sua condi<;áo 
de membro de sociedades indígenas, minoritárias sociologicamente fa-, 
landa. E evidente, portante, que o instrumento da tutela, ao tempo em que 

reconhece isto, existe no sentido da corre<;áo da assimetria fundamental. 
Tratam-se, as sociedades indígenas, de povos colonizados, tendo contra
ditoriamente a metrópole gerado a tentativa de isto controlar, através do 
intrumento da tutela. Agu<;ando-se a contradi<;áo, as fra<;óes progressistas 
da nac;ao tendem a utilizar o instrumento enquanto prote<;áo; as conser

vadoras, enquanto domina<;áo. Entre essas duas balizas localizam-se o 
pensamento e a ac;áo brasileiros sobre a inclusáo dos índios no Brasil. 

Partindo-se do princípio de que os índios estao aí para ficar, a sua 
existencia coloca a todo brasileiro a questao da natureza de sua inclusáo no 
País, o que, conseqüentemente, traz a ordem do dia pensar sobre a 

natureza do próprio projeto nacional brasileiro. - Que País é este? Trata-se 
do Brasil amorenado de Gilberto Freire, do germanizado de von lhering,do 
indianizado de Gonc;alves Dias? Enfim, será o Brasil um País uniformizável, 
na "cor" e nos costumes? É evidente que náo. Sofre, o Brasil, das mesmas 

dificuldades de todo o mundo, provenientes da tentativa do Estado mo
derno de equalizar - sem realmente tentar tornar iguais - os pavos, isto, 

desde a Espanha dos Bascas até os Ciganos do mundo, passando pelos 
Xavantes do Brasil. F alido esse programa - pois, ao que tudo indica, o 
programa de ser gente incluí o contraste e a diversidade, dentro da comu-
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nicabilidade -, o que se coloca como projeto é o do Estado naciónal 
p~liticamente pluriétnico; o politicamente aí dando canta de que a equali
za<;áo é, essencialmente, urna quest.áo de poder, caso se queira, efeti
vamente, urna comunháo nacional. 

Como operacionalizar esse pro jeto - por excelencia urna utopia - e, 
no seu sentido - mesmo que lenta e gradualmente -, como aí incluir o 
instrumento da. tutela é que é na realidade a problemática indígena brasi
leira, sua essencia. Acredito que os índios é que tem que ser ouvidos, eles 
mesmos, no encaminhamento dessa grave quest.áo, eles que, quanto a ela, 
tem tido urna clareza solar, isto desde o mais desconhecido indígena do 
interior do Brasil até os nacionalmente vistos, lidos e ouvidos Srs. Mário 
Juruna, Daniel Cabixi, Marcos Terena, etc, etc. Pergunte-se a qualquer um 
deles por que nao requerem sua emancipa<;áo, por mais conhecedores 
que sejam dos códigos nacionais brasileiros. A resposta aqui terá fatal
mente a evidenciar que, operacionalmente, sem a tutela (leía-se assisten
cia ), deixam eles de ser índios para o Indigenismo Oficial, prejudicada, 
assim, efetivamente, a estratégia fundamental de, sendo brasileiros, conti
nuarem Xavantes, Parecis, T ere nas, etc, etc. O qual tal resposta estabelece 
é exatamente a tutela como um instrumento de finalidade dupla para 
o índio: continuar índio e ser brasileiro; resposta, afinal, que, em si mesma, 
coloca a postura indígena na direc;áo da implementa<;áo da utopía de que 
acima falei. A falta, portanto, de pedidos de emancipa<;áo, antes de repre-, 
sentar - como vesgamente se poderia ver - conveniencia oportunista, 
significa fundamentalmente náo abrir máo de direitos históricos, adqui
ridos no momento em que Cabral aquí aportou, direitos, assim, acima de 
qualquer legisla<;ao. 

A natureza, portanto, ~a no<;áo de tutela é eminentemente política, seja 

do indivíduo, seja da comunidade, e isto nunca deixará de ser verdade, 
abordada a no<;áo, seja como protec;áo, seja como dominac;ao, inclusive. 
Reconhecidos o indivíduo e a comunidade indígenas como menores em 

• 
termos sociológicos, a finalidade da tutela é exatamente, via assistencia, 
tentar equilibrar a balan<;a de suas relac;óes com a Sociedade Brasileira. A 
temporalidade, assim, da tutela é a temporalidade da nossa própria Socie
dade, entendida enquanto coisa social contínua no tempo. Sem dúvida 
alguma que isto, que poderá parecer urna condena<;áo a alguns, é a única 
via que poderá realizar o projeto nacional brasileiro que inclua o índio. 
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'Para concluir esta pequena reflexáo, basta apenas apontar que a 
natureza da n~áo de tutela aqui esboc;ada - a de um protetorado náo
colonialista para a comunidade; a de urna tutela propiciativa para o indivíduo 
- se coloca dentro de um quadro geral que pensa o Brasil basicamente 
como Comunidade de Ungua Brasileira, urna das únicas vias, ao que 
parece - quem sabe, a única?-, que o País terá para fazer face a 
problemática mundial das minorías, longamente adormecida e aprisio
nada pelo lema de equalizac;áo dos povos. O que este fim de século está 
revelando no plano da política é a li<;áo Espinoziana - do célebre filósofo 
judeu - de que a básica estratégia de qualquer ser - e a etnia é um ser -
é a sua permanencia como ser. 

REFERENCIAS < *) 

Agostinho, Pedro. 
1980 Emancipac;áo do Índio. Ciencia e Cultura, 32(2). 

Bloom, B. S. (et allí) 

1972a T axonomia de objetivos educacionais, domínio cognitivo, 
trad. bras. Porto Alegre, Globo. 

1972b T axonomia de objetivos educacionais, domínio afetivo, trad. 
bras. Porto Alegre, Globo. 

Comissao Pró-f ndio, Sao Paulo 
1979 A quest.áo da Emancipac;áo. Cadernos da Comissao Pró

Índio, 1 Ministério do Interior, Fundac;áo Nacional do Índio 
1975 Legisla<;áo. Brasília, D.F., Minter/Funai. 

Santos, Sílvio Coelho dos (ed) 
1981 Os Índios perante o Direito. Texto final do relatório elaborado 

pela Reuniáo de Antropólogos e Advogados, promovida pelo 
Programa de Pós-Graduac;áo em Ciencias da Universidade 
Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, de 9 a 12 de 
outubro de 1980. Ciencia e Cultura, 32(2). 

( * ) Nao consta da presente lista o detalhamento de algumas referencias feítas no corpo do 

texto, is to em func;ao de algumas delas (como é o caso da Dedarac;ao Universal dos 

Direitos do Homem, da Constituic;ao) dizerem respeito a documentos por demais 
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-57 -



NOTAS 

( 1) Logo após a realizac;áo da Reuniáo de Antropólogos e Advogados, Os 
, 
Indios perante o Direito, promovida pelo Programa de Pós-Gra-
duac;áo em Ciencias Sociais da Universidade Federal de Santa Cata
rina, em Florianópolis, de 9 a 12 de outubro de 1980 (veja documento 
final em Santos, ed 1981 ), Olympio Serra e eu planejamos escre\'er 
um artigo, em colabora<;áo, sobre a questáo da tutela. lsto nunca 
póde, infelizmente, ser concretizado, devido as nossas outras ativi
dades profissionais e as dificuldades de compatibilizarmos as nossas 
agendas. De qualquer sorte, conversamos muito sobre o tema, o 
trabalho tendo andado já bastante desenvolvido. Muitas das idéias 
dessas conversas - seguramente, as melhores - estáo aquí incor
poradas, Olympio sendo credor das mesmas, pelo que lhe agrade<;o. 
O presente trabalho, no entanto, tomou outras direc;óes, sendo eu o 
único e integral responsável pelo mesmo. 

(2) sao muitas as noc;óes legais relacionadas a questáo da tutela, espa
lhadas por muitos outros diplomas legais, além dos aquí referidos 
Estatuto do fndio (Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973), Código 
Civil e Constituic;áo aos quais me limito neste trabalho, no entanto. 
Para urna coletanea desta legislac;áo, conforme Ministério do Interior, 
Fundac;áo Nacional do Índio (FUNAI), 1975. 

(3) As expressóes aqui adotadas de Movimento Indigenista e Indige
nismo Oficial náo almejam maior rigor científico, apenas tentando dar 

conta das principais correntes de ac;áo e pensamento envolvidas na 
questáo em considerac;áo. O lngenismo Oficial, assim, seria a cor
rente indigenista representada pelo poder executivo, concretizando
se, basicamente, em termos do que pensa e obra a FUNAJ. De outro 
lado, o Movimento Indigenista se caracterizaría como aquetas frac;óes 
da "sociedade civil" diretamente empenhadas na problemática indí
gena, avultando no seu meio as chamadas "sociedades de apoio ao 
índio". 

( 4) O episódio da Emancipa~áo constituiu-se basicamente da minuta e 
das reac;óes do Movimento Indigenista - exatamente aí, pela 
primeira vez talvez, em escala nacional, arregimentado - a mesma, 
de regulamentac;áo dos pontos da legislac;áo indigenista relativos a 
tutela, integrac;áo, terras indígenas, etc. Apresentada pelo lndige-
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nismo Oficial através do próprío titular do Ministérío do Interior, na 
época o Sr. Mauricio Rangel Reis, tal minuta foi, afinal, naqueta sua 
forma, arquivada, isto depois de acirrada discussáo em escala nacio
nal. Sobre a questáo da emancipac;áo, conforme Comissáo Pró
Índio/Sao Paulo, 1979. Sobre a minuta, Agostinho, 1980. 

(5) Os novos Estatutos da FUNAI (Decreto n~ 84.638, de 16 de abril de 
1980), bem como seu novo Regulamento de Pessoal (aprovado pela 
Portaría do Ministro do Interior 0138/GM, de 3 de outubro de 1980), 
que revoga as disposic;óes em contrárío de seu antigo Regimento 
(aprovado pela Portaría do mesmo Ministro, n~ 1.086, de 21 de julho 
de 1972), sornado a diversos termos de cooperac;áo firmados pela 
FUNAI e/ou Ministério do Interior com alguns governos estaduais, 
e/ou com repartic;óes <lestes (conforme, por exemplo, o Protocolo de 
Cooperac;áo celebrado, em 25 de dezembro de 1979, como Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul) configuram o episódio da Des
centralizac;áo também chamado de Regionalizac;áo, em termos da 
entrega parcial ou total da assistencia de que fata o Código Civil e o 
Estatuto do Índio a agencias de foro estadual, o que estabelece 
flagrante dissoluc;áo da natureza federal da referida assistencia. 

( 6) Além da questáo da tutela, e relativas todas entre si, registraría como 
máximas as seguintes outras: a da identificac;áo étnica e a da auto
nomía. Com relac;áo a primeira, o Indigenismo Oficial - com o 
intuito claro de, ele mesmo, se liberar da condic;áo de tutor e, portanto, 
denegar a de tutelado aos índios sem o que chama de "indianidade" 
- vem sistematicamente recusando-se de reconhecer índios aque
les que, devido ao longo convívio com a civilizac;áo, aparecem, a seus 
critérios (ou melhor, falta de), "desindianizados". É o caso, por 
exemplo, dos índios do Sul, Su! do Centro-Oeste e do Nordeste. 
Quanto a segunda, trata-se do movimento, do executivo, de sentido 
exatamente oposto: a negativa, por parte do tutor, de capacidade 
relativa ao tutelado, visto, entáo, como incapaz total e, assim, sub
metido a tutela enquanto dominac;áo, nao proteqáo via assistencia. 
Para o Indigenismo Oficial, entáo, a questáo da tutela é basicamente 
urna questáo de conveniencia política, urna espécie de camaleáo, sob 

olhares vesgos. 

(7) O caso MárioJuruna se conforma basicamente pela impetrac;áo, 
no Tribunal Federal de Recursos, dos Habeas Corpus sob n~ 
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. (8) 

(9) 

4.876 (de 13 de novembro de 1980) e 4. 880 (do seguinte dia 17, 
em favor da liberdade do Chefe Xavante de ir e vir, podendo, 
assim, comparecer ao IV Tribunal Russel. Note-se que a FUNAI e 
o Ministério do Interior publicamente - através de jornais, revis
tas, etc. - náo concederam autoriza<;áo ao Sr. Juruna para isto 
poder concretizar, o que se evidenciou, praticamente, pela tam
bém negativa da Polícia Federal de a ele conceder passaporte. 
Impetrados, o primeiro, pelo Sr. Jorge de Oliveira Beja, o segun
do, por José Oliveira Costa e Antonio Modesto da Silveira, foram, 
os dois, apensados numa somente questáo, tendo como Relator o 

Ministro Adhemar Raymundo. Adiante, no corpo do texto, 
examinarei este caso. Pela possibilidade de acesso e copiagem 
que tive aos referidos documentos, bem como pela substancial 
ajuda na aproxima<;áo do caso, agrade<;o ao Dr. Jorge Martins e 
auxiliares, da Assessoria de lmprensa do Tribunal Federal de 
Recursos. 

O uso que aqui fa<;o das categorias cognitivo, afetlvo, bem como as 
suas explana<;óes, estáo de acordo com Bloom, et allí, ( 1972a e 
1972b). 

As conclusóes aqui alistadas foram por mim extraídas a partir da 
cuidadosa Jeitura dos Habeas Corpus referidos na nota 7. Sobretudo 
levei em conta os votos acórdáos - (preliminar e mérito) do Relator, 
os respectivos acórdáos, bem como as peti<;óes iniciais e justificativas 
do Ministro do Interior, além de outros votos especialmente notáveis 
como, entre outros, o do Ministro Washington Bolívar de Brito. 

( 1 O) Uso neste ponto urna felicíssima expressáo de Pedro Agostinho 
(menoridade e minoridade ), proferida no já comentado encontro 
Os Índios Perante o Direito. 
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6. INCAPACIDADE CML RELATIVA 
E TUTELA DO ÍNDIO 

PEDRO AGOSTINHO ( *) 

Na condu<;áo da política indigenista brasileira, a questáo da incapaci
dade civil relativa, da tutela e da emancipa<;áo dos indivíduos e povos 
indígenas tem sido constante fonte de equívocos e manipula<;áo, por 
insuficiente e defeituoso entendimento das questóes antropológicas e 
jurídicas envolvidas, ou por deliberada inten<;áo, quer de cercear os agen
tes em sua a<;áo, quer eximir o Estado de os proteger, como por lei lhe é 
cometido. A semelhan<;a de trabalhos anteriores (Agostinho 1978, 1980), 
tenta, neste, prosseguir um esfor<;o de exegese em que as perspectivas do 
antropólogo e do jurista se conjuguem, a servi<;o de urna política indigenis
ta apoiada em coerente interpreta<;áo dos fatos e da leí. E que seja, ela 
também, coerente, sistemática e racional na defesa dos interesses daque-

les grupos étnicos minoritários. 
O direito brasileiro, na Constitui<;áo (art. 4~, IV; art. 198) e no Código 

Civil ( art. 6~, 111), reconhece a existencia jurídica de urna categoría especial 
de pessoas, habitantes do território nacional e neste presumivelmente 
nascidas e domiciliadas, que esses textos legais genericamente designam 
pelo termo silvícola. Neles, contudo, fica por definir o conceito a que o 
termo corresponde, e na legislac;áo que instituí e organiza a Funda<;áo 
Nacional do Índio (leis n~ 5.371, de 51121967, en~ 68.377, de 19/3nl) 
surge a palavra índio como aparente e náo declarado sinónimo. T ~l 
sinonímia, entretanto, toma-se legalmente explícita no Estatuto do f nd10 
(lei n~ 6.001, de 19/ 12/1973, arts. 1~ e 3~ l), que ao mesmo tempo define 
o conceito a que remetem ambos os termos. Pelo último dos dispos~tiv~s 
citados, índio ou silvicola é "todo indivíduo de origem e ascendencia 

(*) Professor do Programa de Pós-Graduac;ao em Ciencias Sociais da UFBA. 
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pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um 
grupo étnico cujas características ~ulturais o distinguem da sociedade 
nacional" (grifo meu). · 

E:, portanto, as pessoas assim definidas que se retere o Código Civil 
como silvícolas, os quais, por seu nascimento e em virtude dos artigos 
145 da Constituic;áo e 5~ do Estatuto do Índio tém o estado político (status 
civitatis) de cidadáos brasileiros natos, com toda a capacidade de aquisi
c;áo que estes tem quanto aos direitos políticos e civis. O mesmo nao 
ocorre, no entanto, quanto a sua capacidade civil de fato ou de ac;ao, pois o 
Código, atento as condic;óes específicas das populac;óes indígenas e seus 
membros, classifica-os entre os "incapazes, relativamente a certos atos ... , 
ou a maneira de os exercer" (art. 6~ caput), submetendo-os a regime 
tutelar especial. Este "cessará a medida em que se forem adaptando a 
civilizac;áo do país" (ibid., § único), e o Estatuto do Índio precisa que tal 
regime incide sobre os índios "ainda nao integrados a comunháo nacio
nal"; que nele se aplicam, "no que couber, os princípios e normas da tutela 
de direito comum"; e que "incumbe a tutela a Uniáo, que a exercerá através 
do competende órgáo federal de assisténcia aos silvícolas" (art. 7~ e seus 
parágrafos). Completanto o pensamento do Código Civil quanto a cessa
c;áo do regime tutelar e suas causas, o Estatuto do Índio estabelece 
categorías que refletem etapas sucessivas no processo de integrac;áo a 
sociedade nacional, ou seja, as de índios isolados, em vias de integrac;áo e 
integrados. (art. 4~. 1, 11, 111). Esses últimos sáo, exclusiva e textualmente ' 
aqueles "incorporados a comunháo nacional e reconhecidos no pleno 
exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradi
c;óes característicos de sua cultura (grifo meu), como que, evidentemente, 
cessam a incapacidade relativa e a tutela. Mas, e isto é fundamental, o 
Estatuto dispóe qu~ a liberac;áo da tutela dependerá primordialmente da 
vontade dos indígenas, expressa perante o Juízo competente (art. 9~. 
caput), e, secundariamente, do preenchimento de certas qualificac;óes 
pessoais que para isso o habilitem (art. 9~. 1, 11, 111 e IV). Sáo elas: idade 
mínima de 21 anos, conhecimento da língua portuguesa, habilitac;áo para 
o exercício de atividade útil na "comunháo nacional" e "razoável compre
ensáo" de seus costumes. Mas trata-se de qualidades que, necessárias, 
náo sao suficientes para a liberac;áo da tutela, pois o legislador colocou, e 
com acerto, acima delas a formulac;áo e manifestac;áo de vontade pelos 
índios tutelados. Cumpre, portanto, examinar as razóes que explicam, 
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justificam e apóiam o que assim ficou disposto. 

2. Na rápida síntese, atrás esboc;ada, do que na legislac;áo existe 
quanto a pessoa do índio e a sua posic;áo ante a tessitura legal do país, 
delineiam-se, a par do reconhecimento de tal categoría de pessoas, as 
expectativas de urna política estatal que lhes é dirigida. Esta, partindo de 
perspectivas de nítida inspirac;áo evolucionista (v. Agostinho 1980, Ribeiro 
1970),. admite, prevendo, que todos os índios tribais romperáo um dia o 
isolamento em que originalmente se encontram, e no qual se "distinguem 
da sociedade nacional" grac;as a características culturais que as dela se 
opóem. Rompido o isolamento, constituí-se urna situac;áo de contato 
mais ou menos intenso, geradora de mudanc;as económicas, sociais, 
políticas e culturais, com crescente subordinac;áo e perda de autonomía 
indígena em relac;áo a sociedade nacional. Aos índios imersos nesse 
processo, a lei os considera em vias de integrac;áo, apresentando-se essa 
última como a meta final da política indigenista (Código Civil, art. 6~ § ún.; 
Estatuto do Índio, arts. 1 ~. 2~. 3~ e 4 ~). No entanto, a integrac;áo - na sua 
definic;áo legal antes citada - náo implica a completa obliterac;áo da 
cultura indígena, nem a perda da qualidade de índio (Estatudo do Índio, 
art. 4~. caput e inciso 1). 

Essa política, em obediencia a princípios éticos e políticos de ordem 
geral, e a compromissos intemacionais, tem a obrigac;áo legal de proteger as 

etnias minoritárias em questáo contra as conseqüencias globais de seu 
contato e dominac;áo (decreto n~ 58.824, de 141711966; Convenc;áo n~ 107 
da O.I.T., de 26/6/1957; lei n~ 6.001, de 19/12/1973). Para tanto, parte da 
cabal admissáo de que as terras preenchem func;óes fundamentais para os 
povos indígenas, declarando-as inalienáveis, inusucapiáveis, e exclusivas 
no que tange ao usufruto, pelos índios, das riquezas e utilidades netas 
contidas (Constituic;áo, arts. 4~ e 198. Estatuto do Indio, arts. 2~. IX; 17; 18; 
38; 62). Mas, para atender a realidade dos fatos e a relevancia social do 
problema, imperioso é que se entenda aqui a terra náo como bem apropriá
vel na condic;áo de simples mercadoria, mas sim como território, isto é, 
dimensáo espacial de urna popula<;áo humana socialmente organizada, 
sem a qual a própria viabilidade desta é impensável (v. Seeger & Castro 
1979, Aspelin 1979). 

O território, enquanto tal, é fator básico como meio de produc;áo e de re
produc;áo material e simbólica dessas minorías étnicas, náo podendo portan
to ser arbitrariamente devido ou fragmentado, segundo critérios a elas estra-
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nhos. É essa realidade e unidade territorial que a lei assegura, ao detenninar a 
inalienabilidade das suas terras e pennitir a vigencia, netas, do direito consuetu-

dinário dos índios quanto a ordem de sucessáo e ao regime de propriedade 
(Estatuto do Índio, art. 6<?). E, simultaneamente, ao obrigar o órgáo de 
tutela - a FUNAI - a defesa dos direitos reais dos indígenas quanto as 
terras estipuladas como deles, sem que nessa obrigac;áo influa o grau de 
integrac;áo de seus pupilos (Estatuto do fndio, arts. 34, 35, 36; 17; 2<?, Il). 

Ao assim proceder, o Estado brasileiro reconheceu, de direito, a 

existencia de fato de populac;óes socioculturalmente organizadas e delimi
tadas como entidades discretas, ocupantes de territórios espacialmente 
deflnidos pelo conjunto de suas atividades sociais e relac;óes ecológicas, 
mas englobadas pelos espac;os que o Estado politicamente domina. Ori
ginalmente, tais entidades construíram-se como sistemas sociais autó

nomos, ou sociedades, sendo, nesse sentido, pavos 1 independentes e 
perfeitamente distintos. Com o contato, eles gradativamente perdem auto
nomia e tendem a inserir-se, como subsistema subordinado, em um siste

ma mais amplo, no qual as duas populac;óes - indígena e nacional - se 
encontram interligadas por interesses antagónicos e estabelecem compe
tic;áo por recursos. Dessa situac;áo estrutural emerge a consciencia de 

alteridade e identidade étnica; e as diferen<;as culturais dos grupos em 
oposic;áo deixam de ser, apenas, modos diversos - e freqüe~temente 
incompatíveis - de os instrumentar e ordenar para agir no mundo que lhes 
é particular: ganham, entáo, urna dimensáo significativa. Na situa<;ao inte
rétnica, aspesctos culturais, ou mesmo caracteres outros culturalmente 
valorados, funcionam como significantes, cujo significado é a própria alteri
dade social construída e conscientizada. Assim o sistema, como um todo, 

passa a ser etnicamente diferenciado e assimétrico. Nele, a preexistente 
sociedade nacional assume a posic;áo de subsistema dominante naquele 
sistema de abrangencia maior, manifestando e exercendo seu poder -
sobretudo, mas nao - somente - mediante os mecanismos políticos do 
aparelho estatal (v. Oliveira, 1964, 1972, 1976; Ribeiro, 1970; Oliveira & 
Faria 1969-72). 

Perante esse aparelho, e perante a sociedade que o gera e manipula, 
os pavos indígenas dominados apresentam-se como desprovidos de qual
quer poder de fato, dada a desproporc;áo de forc;as em qualquer nível do 
sistema. Em termos demográficos, tecnológicos, de potencial para orga-
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nizar grandes contingentes humanos e os fazer agir politicamente para 
atingir fins que se propóem, o subsistema nacional está sempre em 
condic;óes de se impor, na mesma proporc;áo em que os grupos étnicos 
minoritários estao inennes. De mais a mais, as diferen<;as lingoísticas e 
culturais dificultam a comunicac;áo no seio do sistema interétnico, afetan
do o entendimento dos necessários ajustamentos mútuos. 

Por isso mesmo, cientiñca e juria1camente infonnado, o legislador 
constatou que a situac;áo interétnica provoca, nos agentes pertencentes ao 
subsistema indígena, urna diminuic;áo efetiva (e empíricamente verificável 
- v. Agostinho 1978) face ao subsistema nacional e as leis que a este 
regem. Em conseqüencia, atribuiu aoEstadoo dever de lhes dar protec;áo e 
assistencia tutelar, e foi além: determinou que "o Estado abre máo do 
império de sua legislac;áo em certos trechos de seu território para que neles 

~ 

prevalec;a o direito de comunidades estranhas a nossa civilizac;áo. E que o 
Estado náo pode impar o direito positivo, que é fruto da manifestac;áo da 
cultura da nac;áo, a urna populac;áo inteiramente alheia a essa cultura, e 
que tem seu próprio direito ... Na aplicac;áo do direito comum ... admite a 
coexistencia do direito indígena, que tem prevalencia sobre o direito civili
zado" (Accioly Filho 1973). 

Assim, o Estado, ao reconhecer na lei pavos indígenas sócio-cul

turalmente aistintos, os direitos deles quanto as terras que detem, e a 

legitimidade de coexistir seu direito náo escrito com o direito positivo 
nacional, reconhece, no interior das fronteiras que politicamente domina, a 
existencia de entidades sociais com as quais entretém relac;óes de um tipo 
especial. Objetivamente, e de um ponto de vista científico, essas relac;óes 
dao-se em vários planos, inclusive o político, e neste o subsistema nacional 
e cada subsistema indígena constituem, enquanto elementos do sistema 
maior que os engloba, unidades políticas de realidade inquestionável e 

relacionamento assimétrico. Naquele sistema maior, todas as unidades 
indígenas acabam na dependéncia política da unidade dominante, o subsis

tema nacional, aqui na posic;áo de pólo dominador em urna situa~áo 
colonial (v. Oliveira 1966). 

No entanto, o direito brasileiro nao reconhece nem incorpora os 
grupos indígenas como unidades políticas, ao náo lhes conceder represen
ta<;áo específica no Congresso Nacional, e ao náo f azer incidir a condi~áo 
de índio (legalmente existente) como qualidade capaz de afetar, negativa
mente, o estado político (status civitatis ) dos indivíduos que desses 
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grupos sao membros. Náo obstante, a Constitui<;áo faz uso de um só 
"'dispositivo para atribuir a Uniáo a competencia de legislar sobre naciona

lidade, cidadania, naturalizac;áo e "incorporac;áo dos siMcolas a comunháo 
nacional" (art. 8~. inciso 1, alínea o). Ao faze-lo, parece ter sentido a simili
tude, no plano político, entre a condic;áo de indio ou silvfcola e os status 
civitatis que opóem e distinguem o estrangeiro do brasileiro, e o brasileiro 
nato do brasileiro naturalizado; assim como a que há entre a naturalizac;ao e 
a "incorporac;áo a comunhao nacional" , pelas mudanc;as efetuadas no 
status político dos agentes: no primeiro caso, com perda da filia<;áo anterior 

e aquisic;áo de afiliac;áo a urna nova unidade; e no segundo corn aquisic;áo 
de nova afiliac;áo (ao Brasil-estado nacional) sem perda da anterior (ao 
grupo indígena de origem) (v. Pereira 1961: 185-6). Mas o texto consti
tucional aí se detém, náo tirando a conseqüencia lógica, sociologicamente 
apoiada, de que tal similitude é na verdade analogía (entendida no sentido 
jurídico do termo), e náo enfrentando os complexos problemas que esse 
entendimento levantaría. De qualquer modo, subsiste o fatc de que, se na 
ordem política estatuída pelo Estado a condic;áo de índio náo afeta legal

mente o estado da pessoa, ela o afeta factual e legalmente ao entrar em 
considerac;áo a estrutura social do país. lsto é relevante na discussáo 
presente, pois o estado, "compondo-se de atributos pessoais vinculados a 
condic;áo da pessoa na sociedade", influi decisivamente sobre sua capaci

dade (Pereira 1961: 186, 185 ). Sobre isso será preciso retornar. 

É, pois, aos povos indígenas compreendidos como o foram atrás, a 
todos os seus membros e as terras respectivas,que se referern as disposi
c;óes legais orientadoras da política indigenista brasileira. Além da protec;ao 
e tratamento especial que lhes garantem a Constituic;áo e o Código Civil, o 

Estatuto do fndio codifica as linhas essenciais dessa política, aqui resumi
da em transcric;áo de trabalho anterior. Visando a integrac;ao dos índios, ela 

fica abrigada a: 

"a) Preservar as culturas das comunidades indígenas (art. 1 ~). o que 
implica o respeito as suas formas de organizar e dirigir a sociedade, e aos 
modos de distribuir e apropriar a riqueza, da qual o mais importante é o 
território, substrato físico da existencia de qualquer populac;áo humana; 

b) Integrar os índios, progressiva e harmoniosamente, a comunháo 
nacional (art. 1 ~) . devendo por progressivo e harmonioso entender-se o 
processo histórico gradativo pelo qual sociedades antes isoladas passam a 
relacionar-se com um sistema mais amplo, sem rupturas bruscas de 
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estruturas sociais, capazes de conduzir a desagregac;ao do todo social; 

c) Garantir aos indígenas a permanencia voluntária em seu habitat 
(art. 2~. V), o que acarreta defende-lo contra as pressóes da sociedade 
abrangente, sejam etas exercidas direta ou indiretamente pelos seus mem
bros ou pelo jogo dos impessoais mecanismos económicos de mercado; 

d) Respeitar, no processo de integrac;áo, a coesáo das comunidades 
indígenas ( art. 2~. VI), coesáo essa para a qual desempenham func;óes funda
mentais seus valores culturais, tradic;óes, usos e costumes (ibídem), senda, 
destes, especialmente importantes o status tradicionalmente determinado de 
cada membro do grupo, e os padróes específicos a que obedece a apropri
ac;áo da terra como principal meio de produc;áo "Agostinho 1980: 173). 

O que se deve, entretanto, entender por integrac;áo - apesar de 
definido o termo pelo Estatuto do fndio - é ponto que exige ser discutido, 
dada a forma vaga, pouco precisa, de que se tem freqüentemente revesti
do no discurso náo-cienbñco e nao-jurídico sobre a política referente ao índio. 

Nesse discurso, "integrac;áo" é geralmente entendida em seu sentido 

de senso comum, que nao pode perdurar na análise sem confundir fatal
mente a questáo, pois, naquele sentido, o termo, ao ser usado se reveste de 
significado próximo ao de assimilac;áo e traz, em si mesmo, a própria 
negac;ao da persistencia dos grupos indígenas como entidades étnicas 
distintas. Em seu uso antropológico, pelo contrário, a expressáo recobre 
um conjunto de formas de articulac;áo entre sociedades indígenas privadas 
de sua autonomía e a sociedade nacional que as domina, verificadas nos 
planos do económico, do social e do político. Mas náo é por efeito dessa 
articulac;áo que etas deixam de ser as tais entidades étnicas distintas, ou de 
ser por isso discriminadas. Só se o inverso ocorresse, se a perda cultural e 

de identidade étnica fosse completa e a ex-sociedade tribal se diluísse, 
indistinta, no interior da sociedade nacional, seria cabível falar de assimila
c;áo. Mas esta, com deliberado objetivo político, é vedada pelo Estatuto , 
do tndio ( art; 1 ~ art. 2~. V, VI, IX), pois tem como pressuposto a destrui~áo 
da cultura tribal e a quebra de sua coesáo socia~além da provável perda das 
terras grupais; o que, mesmo ocorrendo, náo é, no entanto, aval de que a 
assimila<;áo seja alcanc;ada. 

Se é esse o significado atribuído a integrac;ao no terreno antropoló
gico, náo é o de que se reveste na Lei n~ 6.001 de 19/ 12/ 1973, pela qual 
integrados sao os índios "quando incorporados a comunhao nacional e 
reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conser-
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vem usos, costumes e tradic;óes características de sua cultura" (art. 4<?, 111; ,. 
grifo meu). Assim, a concep<;áo legal de integra<;áo caracteriza-se por 
prevalecer nela o critério jurídico sobre o sociológico. O que acaba por 
definir o índio como integrado (e sempre legalmente índio) náo é o 
estabelecimento de um sistema de rela<;óes sociais entre o subsistema 
indígena ao qual pertence e o subsistema nacional, e sim o fato de ser 
" reconhecido no pleno exercício dos direitos civis". Só isso o separa dos 
índios em vias de integrac;áo (art. 4<?, 11) e das comunidades indígenas ainda 
nao integradas, sujeitos ao regime tutelar da Lei n<? 6.001 de 19/ 12/ 1973. A 
fronteira entre a categoria em vias de integrac;áo e a de "integrado" é 
transposta desde que se verifique a idade de 21 anos, conhecimento do 
portugués, habilita<;áo para atividade útil no sistema nacional e acultura<;áo 
que faculte "razoável compreensáo dos usos e costumes''deste último (art. 
9~}; se obtenha (por requerimento do interessado) senten<;a judicial con
cessiva da liberac;áo do regime tutelar (art. 9~, § único); e se reconhec;a 
formalmente ao índio liberado da tutela a condi<;áo de "integrado" (art. 
1 O). Desse modo, constata-se que a liberac;áo da tutela precede necessa
riamente o acesso ao status de "integrado". E que este, de acorde coma 
leí, deriva daquela, que investe o índio na plenitude da capacidade civil por 
sentenc;a judicial, e abre lugar a declarac;áo formal de sua integra<;áo: a 
qual, judicialmente homologada e depois civilmente registrada, faz cessar 
toda restric;ao a capacidade. Náo há, portanto, diferenc;a entre os indígenas 
que se encontrem nos mais avanc;ados estágios do continuum abrangido 
pela categoría em vias de integrac;áo e os que se classificam como inte
grados, senao por um conjunto de atos jurídicos emanados dos agentes 
judiciais e executivos da sociedade nacional. Essa liberac;áo equivale na 
prática, a emancipac;áo necessária para que os nacionais de menos de 21 e 
mais de 16 anos entrem no gozo de sua plena capacidade civil, e como 
emancipac;ao é definida de maneira explícita quando a lei trata das "comuni
dades indígenas" e de sua saída do regime tutelar (art. 11). 

No entanto, a condi<;áo de integrados dos índios "reconhecidos no 
pleno exercício dos direitos civis" nao excluí a persistencia de "usos, 
costumes e tradi<;óes característicos de sua cultura" (art. 4<?, 111), ou, noutras 
palavras, nao exclui a persistencia de alteridade étnica manifestada através 
de seus atributos culturais. Quer isto dizer que, na Lei n<? 6.001 de 
19/ 12/ 1973, o conceito de integra<;áo refere-se aoque os antropólogos 
entendem como tal, e ainda a conseqüencia dos atos jurídicos que levam 
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ao "pleno exercício dos direitos civis", mas nao invade o campo semantico 
correspondente ao conceito de assimila<;áo. Com este, seria incompatível 
aquela conservac;áo de características culturais (art. 4<?, 111), e, se a conser
vac;á~ é admitida nos índios classificados como integrados, significa que, 
na le1 como na ciencia, integrac;áo se mantém como conceito distinto do 
de assimilac;áo. Mais ainda: a partir do momento em que a lei admite 
integrac;áo como distinta de assimila<;áo, passa a admitir, pela ressalva 
referenteas persistencias culturais, que pode haver integrac;áo sem assimi .. 

lac;á~, e portanto que, mesmo na presenc;a de um processo de miscige
nac;ao e aculturac;áo que tenha resultado em integrac;áo (no sentido antro
pológico do termo) com perda total das características raciais, lingüísticas 
e culturais de origem, náo se está diante de automática assimilac;áo. É 0 
que, aliás, tem a etnología provado no Brasil. A simples permanencia da 
identificac;áo étnica, por parte dos indígenas e da sociedade envolvente (art. 
3~, 1), ainda que manifesta só a nível ideológico - portanto cultural _ 
evidencia por si a integrac;áo sem assimilac;áo, urna acomodac;áo entr~ 
grupos humanos etnicamente diferenciados (Ribeiro 1970, Oliveira 1976). 

Essa parcial convergencia dos conceitos antropológico e legal de inte
gra<;ao obriga a que, de imediato, o sentido. comum do termo seja descar
tado de qualquer discurso sobre política indigenista que se queira coerente e 
rigoroso. Mas obriga, também, a buscar a correspondencia terminológica 
entre a conceítua<;áo examinada e a sua expressao. Ao esquema classifi
catório adotado pelo art. 4 do Estatuto do Índio, com seus índios isolados, 
em vias de integra<;áo e integrados, subjaz claramente o quadro teórico 
criado por Ribeiro ( 1970:432-434), no qual o processo de contato inte
rétnico se desenvolve em etapas sucessivas e necessárias, com 0~ indí
genas isolados, em contato intermitente, em contato permanente e integra

dos em relac;ao aos sistema nacional. O Estatuto afasta-se deste quadro, 
apenas, ao reunir o contato intermitente e o permanente na categoria única 
em vías de integra<;ao, pois, como vimos, com ele concorda em que inte
grac;ao nao é o mesmo que assimila<;áo. Por outro lado, e para dispor de 
urna clara oposi<;áo entre categorías mais amplas, convém introduzir aqui 
as noc_;óes de inser<;áo e nao-inserc;ao dos índios en1 sistemas interétnicos, 
construídas por Oliveira e Faria ( 1969-72). Nao-inseridos estariam os 
indígenas isolados em contato intermitente de Ribeiro, e os que se lhes 
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equiparam, como isolados e em vias de integra<;áo, no Estatuto do Índio; e 
inseridos, os em contato permanente e integrados daquele autor, assim 
como os integrados do texto legal e os que, em vias de integra<;áo segundo 
o mesmo texto, mais tenham avan<;ado nesse processo. Com esse ins
trumental terminológico torna-se finalmente possível definir, em lingua
gem antropológica, o conceito de índios integrados, na acep<;áo adotada 
pela lei n~ 6001 de 19/ 12/ 1973: 

, 
"Integrado" é, para o Estatuto do Indio, o grupo indígena e 

qualquer de seus membros que, inseridos em sistemas interétnicos 
(Oliveira) e tendo alcanqado a etapa da integraqáo (Ribeiro), sem 
com isso se assimilarem a sociedade nacional, foram por esta legal
mente investidos e reconhecidos na plenitude da capacidade civil e de 

seu exercício." Em decorrencia, "integraqáo"é, para o Estatuto do lndio, 
o estado atingido pelo índio ou grupo indígena no interior do sistema 
interétnico (Oliveira), mediante ato jurídico decisório provocado por 
um deles e emanado da sociedade nacional, que o in veste e reconhece 
na plenitude da capacidade civil e de seu exercício, depois de haver 
alcanqado a etapa de integraqáo (Ribeiro), sem que esse estado deva 
conduzir a assimilaqáo ou dela decorra" (Agostinho 1980: 174-175). 

É, pois, a integra<;ao, assim definida, o alvo visado pela política do , 
Estatuto do Indio: mas náo é por ela, nem pela integra<;áo antropologi-
camente entendida, nem, ainda, por qualquer artifício ou arbítrio formal, 
que o índio deixa de ser índio. Esta é urna conclusáo firmemente estabe
lecida no domínio dos fatos, da indaga<;áo sociológica e do raciocínio 
jurídico. Porque essa identidade (Oliveira 1976: 4-8) náo advém de urna 
formula<;áo de vontade sua ou de qualquer agente do Estado nacional, 
mas de urna condi<;áo, com repercussóes jurídicas,que lhe é social e 
contextualmente atribuída na situa<;áo interétnica 3. 

3. Reconhecendo os grupos indígenas como entidades étnicas, 
social e culturalmente distintas da sociedade nacional, o direito 
brasileiro nao lhes reconheceu, porém, o caráter de unidades 
políticas internas e autónomas. Ao proceder de acorde, aplica ao índio as 
normas constitucionais relativas a nacionalidade e cidadania, ressalvando 
a situa<;ao especial em que se encentra, quanto ao exercício dos direitos , 
civis e políticos (Constitui<;áo arts. 145, 146; Estatuto do Indio, art. 5~). Ele 
tem, portanto, personalidade jurídica desde seu nascimento, e, como 
pessoa natural ou física, plena capacidade de tornar-se sujeito da totali-
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dade de direitos e obriga<;óes pertinentes aos cidadáos do país. Essa 
capacidade é, no entanto, estritamente urna capacidade de aquisi<;áo que 
nao se estende, de imediato, a esfera do exercício daqueles direitos, pois 
esse "depende da verifica<;ao das condi<;óes especiais estabelecidas nesta 
Lei e na legisla<;áo pertinente" (lei n~ 6.001 de 19/ 12/1973, § único). 

Na ordem civil, ponto central na presente discussáo, o Código classi
fica o indio - sem distin<;áo de idade ou de qualquer outro atributo - na 
categoria dos relativamente incapazes, que reúne ainda os menores com 
mais de 16 e menos de 21 anos, as mulheres casadas e os pródigos; e, 
nessa categoria, opóe-no aos que figuram na dos absolutamente incapa
zes: os menores de 16 anos, os loucos de todo genero, os surdes-mudos 
impossibilitados de expressar sua vontade e os ausentes2. Ficam, portan
to, dois problemas: o de elucidar as razóes dessa relativa incapacidade, e o 
de saber por que razáo o legislador náo mantém, quanto aos indios, a 
oposi<;áo que, quanto aos náo-índios, estabelece entre os que sáo só 
relativamente incapazes, e os que o sáo de modo absoluto. Só tratarei aqui 
do primeiro, deixando o segundo para artigo posterior. 

Toda incapacidade provém de situa<;óes ou condi<;óes de fato que 
acarretem para o agente urna diminui<;áo no contexto social e jurídico em 
que decorre sua a<;áo, e de urna coincidencia entre isso e ··a . hipótese 
jurídica da capitis deminutio definida na lei" (Pereira 1961: 190). Assim, 
se é essencial a existencia empírica de fatores de ordem biológica, psíqui
ca, social ou cultural que negativamente interfiram no entendimento, 
formula<;áo e expressáo da vontade da pessoa, ela nao basta para confi
gurar a incapacidade: esta resultará, sempre, de disposi<;óes legais que a 
prevejam para condi<;óes pessoais específicas. No que ao índio se refere, o 
código Civil deixa claro que sua incapacidade decorre de inadapta<;áo a 
civiliza<;ao do país.e que a primeira perdura enquanto a segunda perdurar 

(art. 6~. lll, §único). Se assim é , cumpre indagar das causas dessa inadapta
<;áo e, ainda, se elas teráo algo em comum com as que o direito considerou 
ao enumerar, na leí, o restante dos relativamente incapazes. 

Esses últimos derivam sua incapacidade de vários f atores. No caso do 
menor entre 16 e 21 anos, admitiu o legislador ser insuficiente o tempo 
decorrido, em sua vida, para que a educa~ao, formal e informalmente 
compreendida, lograsse dar-lhe conhecimento e experiencia bastante 
para completo amadurecimento psíquico e, portanto, para adequado en
tendimento e manifesta<;áo de vontade na prática de atos jurídicos. Aos 21 
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anos, considerou, arbitrariamente, que aquele amadurecimento estarla 

atingido, habilitando a pessoa a plena e automática capacidade civil. Aqui 

foi, pois, o fator tempo o que entrou na considerac;áo jurídica (Pereira 1961: 

186,, 199-200 ), mas, antropologicamente, o que está na verdad e em jogo é 

o processo de socializac;áo e enculturac;áo do indivíduo, pelo qual ele 
internaliza o repertório cultural de sua sociedade, e se torna apto a pautar 

sua conduta pelas normas nela viqentes. Assim, e por expressa disposic;áo 

da lei, entre aquelas idades essa internalizac;áo ainda náo chega para 

validar, sem assistencia de um dos progenitores ou de tutor, a manifesta

c;áo de vontade do agente. É, por isso, mais que o fator estritamente 

cronológico temoo, um f atar cultural o que provoca deficiencia no menor e 

faz com que a lei declare inapto para agir. Cultural é também, em parte, e 

em seus efeitos, a deficiencia do pródigo.que por desequilíbrio psíquico 

náo consegue reger-se pelas normas pertinentes a utilizac;áo da riqueza 

pessoal, sendo-lhe em razáo disso negada a plena capacidade civil. Já a 

incapacidade relativa da mulher casada provinha náo de seu sexo ou de 

qualquer predicado individual que interferia na internaJizac;áo da cultura, e 

decorrente conduta, mas única e exclusivamente do ordenamento legal da 

unidade conjugal. Este atribuía ao marido, na vigencia do casamento, 

autoridade sobre a mulher, que a restringía no exercício de seus direi

tos (v. notaf. Sociologicamente falando, náo é em func;ao de fatores de 

deficiencia cultural presumida (menor) ou refletida na conduta {pródigo), 

mas sim de seu status, um fator estrutural portanto, que a mulher casada 

entrava na categoría legal dos relativamente incapazes. 

No caso do índio, esses dais tipos de f atores entram em jogo, como 

geradores da inadaptac;áo a civiJizac;ao do país, que, para o Código Civil, é a 

condic;áo pessoal determinante da capitis deminutio e da necessidade de 

tutela. Ao contrário do menor, cuja enculturac;áo se acha em curso enquan

to se desenvolve e cresce organicamente, o índio encontra-se imerso em 

processo de muito maior complexidade. Este envolve nao apenas a inter

nalizac;áo de urna cultura, mas sim a internalizac;ao de urna segunda 

cultura por agentes já possuidores de cultura própria e original, e isto no 

contexto social conflitivo do sistema interétnico - no qual emerge, ainda, 

urna cultura específica da situac;áo de cantata. Eles transitam, assim, a 
urna rnultiplicidade de quadros culturais de referencia nao só diferentes 

como freqüentemente incompatíveis, ou de difícil compatibilizac;áo. Acres

ce que a aquisic;áo da cultura da sociedade nacional dominante tem por 
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veículo a língua dessa - o portugués - e nao a língua indígena. Com isso. 

o processo de comunicac;áo interindividual, básico a aprendizagem de 

qualquer cultura, dá-se na presenc;a de urna diversidade de códigos cultu

rais e linguísticos coexistentes, e em constante interferencia. lsto povoca o 

acúmulo do que tecnicamente se chama ruído, prejudicando a rece~áo e 

decodificac;áo das mensagens transmitidas, e portanto a informac;áo assim 

obtida. Prejudicada esta, o entendimento que resta quanto as normas de 

conduta da sociedade dominante, e, especialmente, quanto aos preceitos 

de seu ordenamento legal, é precário e filtrado pelo repertório da cultura de 

origem. Disso resulta que, para o índio, o seu é sempre, em maior ou 

menor grau, entendimento diferente do que vigora entre os membros da 

maioria étnica que políticamente domina, e por isso mesmo é legisladora. 

Na situac;áo interétnica, as pressóes sócio-culturais traduzem-se em 

pressóes psicológicas, sornando-se e agravando a interferencia dos códi

gos, o que tende a gerar perplexidade do agente nas condi<;óes concretas e 

tensas em que decorre o cantata. Sob tais circunstancias, está o índio 

culturalmente diminuído para entender, querer e manifestar o que quer 

conforme as normas sociais e os preceitos legais da sociedade nacional. 

lsto, a náo ser que suponhamos os mais avanc;ados e extremos exemplos 
do processo aculturativo. 5 

Mas, se intuitivamente o legislador presumiu, por sua experiencia vivida da 

sociedade brasileira, que 21 anos de enculturac;áo continua bastam para 

dar ao menor maturidade social e com ela plena capacidade civil, assim o 

arbitrando em lei, nao poderia fazer o mesmo em se tratando de acultura

c;áo. Para esta, é impossível estipular prazos, face as diferenc;as que há, 

entre as várias sociedades e os indivíduos, na intensidade e rapidez com 

que ela progride. Náo obstante, mesmo naqueles exemplos extremos 

supostos intervém o segundo fator de diminuic;áo, ou de desamparo do 

índio no sistema interétnico. 

Esse é de caráter estrutural,e deriva, diretamente, de sua qualidade de 

membro de urna entidade social etnicamente distinta e definida, ou seja, de 

sua identidade social. Mas aquela entidade nao é só distinta: é discriminada 

enquanto tal, e com ela cada um de seus membros, em todos os momen

tos do cantata interétnico. Nas representac;óes que o subsistema nacional 

se faz a respeito do subsistema indígena, este aparece nao como apenas 
diferente, mas como inferior, pelo pequeno contingente demográfico, pelo 

menos eficaz instrumental tecnológico, pela vulnerabilidade as doenc;as 
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"civilizad~s" e pelas características de urna cultura que se mostra incom
préensível. Em seu conjunto, tudo isso é tomado como índice de sub

humanidade. Numa situac;áo contraditória e conflitiva como a do sistema 
interétnico, e na competic;áo que nele estabelecem as popula<;óes nacional 
e indígena, esta é vista, em func;áo de seus padróes de utiliza<;áo do 
ambiente e de organiza<;áo do trabalho produtivo, como dctentora de 
recursos úteis - terra, riquezas naturais, forc;a de trabalho - mas irracio
nal e insuficientemente aproveitados. Segundo os componentes da socie
dade nacional, tais recursos estáo ou deveriam estar disponíveis, do mes
mo modo que as mulheres índias ,- pois mulher é em geral um bem 
escasso nas frentes de expansáo ... 

Esse pretenso desperdício passa a funcionar entáo como justificativa 
ideológica dos nacionais para desapropriar os índios de seus bens e 
despojá-los de suas mulheres, submetendo seu trabalho a um regime de 
explorac;áo que só aos primeiros beneficia. 

Para tornar isso efetivo está melhor instrumentado o subsistema 

nacional, devido aos seus mais poderosos meios de organizac;áo e de ac;áo 
política por intermédio da forc;a, ou da manipulac;áo de macanismos 
coercitivos informais e do aparelho de Estado. Nisso, sáo fundamentais 
aquetas justificativas ideológicas, pois grac;as a elas é possível usar da 
identidade contrastiva do índio para o prejudicar e cercear por qualquer 
modo e em todas as esferas, desde a da simples manutenc;áo da vida a de 
fazer valer seus direitos, por via administrativa ou judicial. Sao tais as 
pressóes do sistema interétnico, que a imagem estereotipada, preconcei
tuosa e negativa construída pelos nacionais acaba inculcada no índio, que 
passa a ver-se a si mesmo pelos olhos do branco (v. p. ex. Oliveira 1964), e 
fica por isso tolhido em seu entendimento, vontade e ac;ao. Com sua 
natureza intrínseca de sistema social assimétrico, o sistema interétnico 
inferioriza todos e cada um dos membros da minoría dominada só por lhe 
pertencerem, criando-lhes, assim, urna deficiencia ou diminuic;áo social 
estruturalmente determinada. Esta os afeta em suas pessoas e repercute, 
reduzindo-a por confusáo ou intimidac;áo, na aptidáo que possam ter para 
o exercício dos direitos civis. 

Tomados em seu conjunto, esses dois fatores de deficiencia ou 
diminuic;áo individual no contexto interétnico surgem como determinantes 

e componentes de urna condic;áo específica da pessoa do índio. Ela é, 
enquanto oriunda do fator cultural, análoga a do menor relativamente 
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incapaz; e, enquanto oriunda do fator estrutural, aproxima-se - embora 
náo seja análoga - da que tinha a mulher casada, porque ambos se 
achavam cerceados em sua ac;áo (de fato ou de direito) por fontes de 
autoridade e poder a eles externas, e independentes da vontade dos 
agentes. Apresentando-se assim o índio análogo ao menor, e membro de 
um grupo que é minoría, proponho porque necessário para dar conta da 
realidade, um novo conceito, expresso por um termo que engloba as idéias 
de menor e minoría: o de minoridade, que reflete a condi<;áo pessoal do 
índio perante a sociedade e o direito do Brasil, em sua dimensáo de país 
multiétnico,. É, pois, essa minoridade que o torna menos apto, e exige 
protec;áo em todos os sentidos. 

Para que,entretanto, a condic;áo de minoridade possa surtir efeitos 
f ace a regislac;áo protecionista, é indispensável que se traduza num 
estado, legalmente definido, correspondente a qualidade ou complexo de 
qualidades de urna categoría de pessoas na sociedade, e com poder de 
influir sobre sua capacidade. No caso em análise, esse estado é o estado de 
índio, que a lei define em func;áo de um critério histórico, e dos já vistos 
fatores estruturais e culturais, dando aos agentes,em cuja personalidade 
jurídica ele se integre, título a um conjunto de direitos especialmente 
capitulados (Leí n~ 6.001 de 19/ 12/ 1973, esp. arts. 3~, I; 1~; 2~; 5~). 

No entanto, na mesma lei o estado de índio nao se apresenta simples

mente, e sim conjugado com outras definic;óes que o precisam e qualifi
cam, com resultados jurídicos importantes. Assim, para o Estatuto, a 
pessoa do índio ve-se ainda afetada pelo fato de estar ele isolado, em vi as 
de integrac;áo ou integrado (art 4~). mas, quanto a capacidade civil e em 
termos do direitos positivo, pouca diferenc;a faz que o índio esteja isolado 

• ou em vias de integrac;áo. A essas duas categorías, o Estatuto do Indio 

dispensa idéntico tratamento, opondo-o ao que reserva para os índios 
integrados, pois, enquanto os dois primeiros ficam su jeitos a regime tutelar 
(art. 7~), os terceiros sáo "reconhecidos no pleno exercício dos direitos 
civis" ( art. 4~, 111). Náo há expressa menc;áo de que os isolados e em vias de 
integrac;áo sejam alcanc;ados pela incapacidade relativa que o Código Civil 
estabelece (art. 6~, 111), mas a interpretac;ao impóe-se, porque só isso obriga a 
tutela, e porque só o reconhecimento do pleno exercício dos direitos civis 

distingue o índio integrado do que está em vías de integra<;ao. Isto, aliás, 
ficou anteriormente demonstrado. 

Desse modo, é possível trabalhar agora com duas categorías legais, 
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que, conceitualmente e em seus efeitos, se ·encontram em clara oposic;áo 
dis't.intiva: as de integrado e náo-integrado. A primeira aparece desde as 
definic;óes no Estatuto do Índio (Título 1; art. 4~, 111), mas a outra só surge 
em seu artigo 7~ , e assim mesmo carente de definic;áo. Já tendo expli
citado, em linguagem antropológica, a acepc;áo de integrado em seu 
sentido legal, posso agora definir o conceito que lhe é aposto: 

"O termo "náo-integrado" abrange e unifica as categorías " iso
lado" e ''em vias de integra<;áo" do Estatuto do Índio (art. 4~, l , JI), 
referindo-se ao grupo indígena e qualquer de seus membros que, 
inseridos ou náo em sistemas interétnicos (Oliveira) e tendo ou náo 
alcan<;ado a etapa de in.tegrac;áo (Ribeiro), sem com isso se assimi
larem a sociedade nacional, náo foram por esta investidos e reconhe-

cidos na plenitude da capacidade civi.1 e de seu exercício." 

Aquela distinc;ao é fundamental, na medida em que a situac;áo de 
náo-integrado afeta negativamente a pessoa no tocante a capacidade de 
exercer os direitos civis, enquanto a de integrado a afeta de f arma positiva. 
Analiticamente, entretanto, nesses dais estados (índio integrado/indio 
náo-integrado) é possível isolar um cornponente que perdura e outro que 
se transforma. A qualidade ou condic;áo de índio é o componente que 
persiste; e sua situa<;áo quanto a integrac_;áo (jurídicamente entendida), 

aquele que se transforma. Mas ambos se apresentam, sob a forma de 
elementos, na constru<;áo legal da pessoa pe.rtencente a minorías indíge

nas dominadas, como estados distintos e essenciais, ao conjugarem-se, a 
sua qualificac;áo no ordenamento jurídico nacional. Semelhante análise 
aponta, inegável, a presenc;a de dois critérios de classificac;áo operando em 
níveis diferentes. O primeiro -que chamarei sociológico- opera no nível 
mais elevado e permite opor, como estado com efeitos jurídicos, a quali
dade ou identidade étnica de índio a de náo-índio (que na leí fica apenas 
implícita, e equivale a de membro da maioria étnica nacional da qua! o 
texto legal emanou). E o segundo - que chamarei aqui de jurídico - opera 

em nível inferior e interno a categoría índio, permitindo opor, também 
como estados com efeitos jurídicos, a situac;áo de integrado a de náo
integrado, cuja indicador é, única e esclusivamente, o reconhecimento ou 
nao do pleno exercício dos direitos civis. 

É, pois, imperioso aceitar que o estado de índio, como todo estado, é 
urna realidade objetiva (Pereira 1961: 188), e que esta é qualitativa e obje
tivamente diversa da que tem os estados de integrado e nao-integrado. Tal 
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conclusao impóe-se, sob pena. de confundir qualquer procedimento ou 
raciocínio jurídico, e qualquer decisáo política que busque atender aos 
desígnios protecionistas da lei. lsto porque o estado de índio intitula sua 
pessoa ao gozo de todos os direitos que a legislac;áo atribui a esse estado, 
independentemente de seu grau de participac;áo na vida social do país, e de 
se achar ou nao legalmente integrada - enquanto os estados de integrado 
e nao-integrado tem, respectivamente, o mais restrito efeito de facultar ou 
deixar ele facultar autonomía para a ac;áo na ordem civil. 

No qualificar dos cidadáos perante o direito brasileiro, este indaga, 
além de seu estado político (status civitatis), o estado familiar (status 

familiae) e o estado individual (status personalis) de que sejam possui
doras, e cuja releváncia é pertinente a ordem civil. Tal indagac;áo incide 
indistintamente sobre as várias categorías de pessoas, quer pertenc;am a 
maioria étnica nacional, quer sejam membros das minoriéis indfqenas. Os 
índios, como os outros cidadaos, tem urna posi<;áo definida na familia e urna 
condi<;áo individual que influí em sua capacidade, que é a de, em con
seqoencia de serem índios, poderem ser, exclusiva e alternativamente, 
integrados ou nao- integrados. Globalmente, seria possível dizer-se (e é, 
para fins práticos) que o estado individual (status personalis) é comple
xo e se constrói pela aplica<;áo combinada dos critérios sociológicos e 
jurídico a que já me referi. Faltaria, no entanto, rigor a essa afirma<;áo, 
que entraria em em conflito com a análise que antes foi feita. Em fun
<;áo d~sta, o coerente é considerar como status personalis táo-somen
te aquele que é decisivo para o exercício dos direitos civis, isto é, o que 
o índio detém quanto a integrac_;áo jurídicamente definida. Isto porque, 
partindo do estado de nao-integrado, ele pode mudá-lo e passar ao de 
integrado, ao qual acede, em parte, por vontade própria e preenchi
mento de requisitos legais: significativamente, este depende de altera
<;óes etárias e culturais que biopsicológica e culturalmente o afetaram, 
influindo em_ sua aptidao individual no mesmo sentido previsto na leí 
(Estatuto do Indio, arts. 9~ e 10). Mas tal mudan<;a em nada altera a iden
tidade ou qualidade de índio, que independe daquelas transforma<;óes 
sofridas pelo indivíduo. 

Falta portante, parece, ao repertório jurídico um conceito genérico 
que permita a indagac;ao pela qua! se reconhece, como possível atributo 
peculiar da pessoa, a condic;ao de membro de "um grupo étnico cujas 
características culturais o distinguem da sociedade nacional" (Estatuto do 
Índio, art. 3~. 1 ). Sendo, nesse texto de leí, central a considerac;áo de um 
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aspecto estrutural do país - o da oposic;áo contrastiva entre unidades 

sociais discretas e etnicamente definidas -, náo será talvez aventurado 

propor, experimentalmente, que esse necessário conceito seja o de estado 

social (status socialis). Apesar da óbvia objec;áo de que todo estado é 
social, o conceito traduz aquilo que tenho em mente, e que presidiu a 

discussáo anterior: a preponderancia de fatores estruturais em sua deter

min~áo. No caso em apr~o. é de índio o status socialis dos membros 

dos grupos etnicamente distintos a que se refere o Estatuto do Índio 
( art. 3<?, 1). 

Há, ainda, urna distinc;áo importante a fazer entre esses tres estados 

(indio, integrado, náo-integrado ), segundo estejam ou nao sujeitos a 
mudanc;a os seus possuidores. Em termos de lei, e da realidade a que se 

aplica, só do estado de náo-integrado pode e indivíduo transpor-se a 

outro, que é o de integrado. Este, em relac;áo aquele, é o resultado único 

possível de urna mudanc;a de estado, e tem o anterior como urna de suas 

pré-condic;óes, sendo a outra o estado de indio. Para que adquira o de 

integrado depende esse indivíduo, entretanto, de urna seqoéncia de atos 

jurídicos desencadeada por sua vontade enquanto náo-integrado (reque

rimento em juízo, cf. Estatuto do Índio, arts. 9~ e 10), e do citado conjunto 

de efeitos biopsicológicos e culturais que antes o afetaram. Excluída a 

idade mínima de 21 anos, todos os outros requisitos legais sao de ordem 

cultural (Estatuto do Índio, art. 9~. 1, 11, 111, IV), e só podem ser preenchidos 
grac;as a progressáo do processo aculturativo. Nao obstante, o simples fato 

de um indio falar portugués, ter habilitac;áo para atividade útil na "comu

nháo nacional" e "razoável compreensáo" da cultura desta última sao 

legalmente condic;óes mínimas, mas materialmente insuficientes, para 
atenuar-lhe a situac;áo de objetiva minoridade (v. Agostinho 1980:177-178). 

Muito mais é necessário para compensar os já discutidos fatores 

culturais de diminuic;áo ou deficiencia no sistema interétnico. E, por mais 

que a aculturac;áo os compense, daquela minoridade subsistem sempre os 

fatores estruturais que, mesmo reduzidos a um mínimo em seu aspecto 
interno ao indivíduo, isto é, em sua aptidao para entender, querer e mani

festar o que quer, continuam a incidir sobre ele em seu aspecto externo -

sob a forma de pressóes psicológicas, económicas, sociais e políticas 

freqüentemente irresistíveis. Por isso mesmo náo se pode dizer, nas condi

c;óes históricas e sociais do presente, que em algum momento se desvista 

o indio, por completo, de sua minoridade no contexto do país. No máxi-
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mo, ele pode compensá-la, ou ve-la compensada, por sua própria acultu
rac;áo e pela protec;áo imprescindível que a lei e o Estado tém de lhe 
estender. 

, 
E por esses motivos que o julgamento decisivo, quanto a conveni-

encia de se liberar da tutela e passar ao estado de integrado, SÓ pode partir 

da pessoa do indio enquanto sujeito de futuros direitos e deveres. Pois só 

ele está em posic;áo de subjetivamente avaliar, para além das aparencias 

externas, se se en contra apto a f azer fa ce as pressóes enumeradas. E só 

depois desse julgamento tem valor qualquer outro juízo, quer no sentido de 
o confirmar, quer de o considerar improcedente. Agir de outro modo é 

ilegal e, mais que isso, contraria a própria razáo de ser da legislac;ao 
indigenista, que é a de dar amparo e protec;áo as minorias submetidas ao 

Estado nacional. 

Se o estado de nao-integrado pode ceder passo a outro e náo é, 

portanto, necessariamente definitivo, o de integrado o é, a vista da lei e da 

realidade sociológica. Para urna sucessáo de estados possíveis a um determi
nado agente, só o de integrado pode suceder ao de nao-integrado, nao 
havendo nenhum que suceda ao de integrado. É como a maioridade para o 
menor relativamente incapaz, cuja condic;áo é análoga a do nao-integrado: 
urna vez maior, nao há estado do mesmo tipo que se lhe siga e o anule. Por 
razáo de peso superior, é também definitivo o estado de índio, pois nao há 
hipótese possível de um brasileiro náo-índio poder ser declarado integrado 
em func;áo de ter sido nao-integrado. A posse dos estados de integrado ou 
nao-integrado é privativa dos que por sua origem social tém o estado de 
indios, que perdura do nascimento a extinc;áo da personalidade pela marte. 
Sendo esse estado de índio resultante de urna identidade étnica, esta inter
preta<;áo do texto legal condiz com a constata<;áo sociológica de ser a iden
tidade do índio algo socialmente construído atribuído e assumido em situa
c;óes estruturais de tipo particular. Assim, náo desaparece, como realidade 
objetiva, por decisóes volitivas individuais de um ou de alguns agentes sociais, 
ainda que revestidos de autoridade pelo Estado. E por ser estado que permite 
agregar um outro a personalidade, manda a lei que se inscreva no Registro 
Civil a declarac;áo formal de que um índio é integrado. Neutras palavras: para 
que dúvida náo subsista, cesse toda restric;áo e prava possa ser feita, inscreve
se ali a declarac;áo do novo estado de integrado, que passa a compor urna 
personalidade jurídica só possível para quem é índio e continua a se-lo. 

"Compondo-se de atributos pessoais vinculados a condic;;áo da pes-
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soa na sociedade, o estado é irrenunciável, inalienável, imprescritivel, 
iDSucitívP.1 de transac;áo e indivisível" (Pereira 1961: 186). Como 
qua1squer outros, os estados de índio, integrado e náo-integrado 
partilham dessas propriedades gerais daquela categoría jurídica abran
gente. E só num caso, o do náo-integrado, é cabível a mudan~a de 
estado, pois demonstrei antes que os outros dois sáo de caráter definitivo. 

Pela indivisibilidade e unidade do estado, é impossível afirmar que 
urna pessoa é indio e náo-índio ao mesmo tempo, e impossível super o 
absurdo jurídico de um "meio-índio", que, por lógica, seria também um 
"meio náo-índio", coisa que nao se encentra na lei e representaría possuir 
alguém parcelas iguais de estados conceptualmente opostos (v. Pereira 
1961: 187). Pela irrenunciabilidade, nao pode ninguém, por vontade sua 
ou imposic;áo de outrem, renunciar pura e simplesmente ao estado que 
tem, embora o possa mudar: mas só para outro que o direito positivo 
preveja e com o anterior se relacione. Pela inalienabilidade, nao pode o 
indivíduo abrir mao dele, se ja pelo que f or. Assim como náo pode transa
cionar sobre ele: por exemplo, nao pode haver transac;ao em tomo do 
estado de índio entre aqueles que o tem e o órgáo tutelar, porque este nao 

tem atribuic;áo ou qualidade legais para decidir da irlentidade étnica e do 
estado que desta deriva: a identidade, viu-se e repetiu-se, é algo social
mente construído, atribuído e assumido no contexto do sistema interé
tnico. E é essa identidade que automaticamente dá o estado reconhecido 

na lei (Estatuto do Índio, art. 3~. 1), só ao judiciário competindo decidir a 
dúvida que surja. E pela imprescritibilidade o direito ao estado mantém-se, 
nao importando quanto tempo decorra sem que a pessoa o reivindique por 
meios jurídicos, seja por desconhecer o ordenamento legal da sociedade, 
seja por qualquer outra razao de inércia. Cumpre notar, aliás, que no caso 
dos índios essas duas ordens de fatores freqoentemente se combinam. 

Náo é, portante, porque o órgáo tutelar os ignore, ou porque tenham 

deixado de se fazer presentes em juízo para reivindicar sua qualidade de 
índios, que os membros de qualquer minoría étnica indígena deixam de o 
ser e de ter direito a seu estado como tal. lsto, desde que a auto e hetero
identificac;áo étnicas persistam, e ainda que hajam transcorrido séculos de 

contato e aculturac:;áo. Nem, pelos mesmos motivos, decaem os náo
integrados do direito a seu estado e a tutela a que ele obriga. Só o 
perderiam se, obedecendo a leí, voluntária e espontaneamente desenca- . 
deassem o processo que leva a integrac:;fío, em seu sentido jurídico que 
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' 

atrás foi definido. De modo semelhante e aposto, nao é pela atribuic;áo cío 
estado de integrado ou pela negativa dos estados de índio e de náo
integrado, arbitrária, indevida ou anti-juridicame11te feítas, que a pessoa 
adquire ou perde direito a qualquer desses estados - mesmo que essa 

atribuic;áo ou negativa parta de agente ou agencia dos poderes do Estado. 

Demonstrei, até aquí, que identidade étnica de indio e minoridade 
sáo condic;óes sociais que afetam o indivíduo nas situac;óes de conjunc;ao 
interétnica. Demonstrei também que delas derivam tres estados pessoais, 
reconhecidos na lei sobas designac;óes indio, integrado, nao-integrado. E 
demonstrei, por fim, que eles participam das propriedades gerais de todos 
os estados, e que, como estes, est.áo associados a direitos específicos e 
irrecusáveis. Por isso tudo, caberá ac:;áo judiciária para defender ou negar 
qualquer dos estados que as pessoas tenham ou possam vir a ter, na 
qualidade de membros de grupos indígenas etnicamente minoritários. lsto 

é, caberáo ac;óes de estado, das quais as dedaratórias assumem maior 
relevo para a política indigenista: porque estas permitem obter sentenc:;a 
que reconhece situac;óes preexistentes e, com isso, direitos a etas ineren
tes. Destes, os mais importantes sáo o direito a tutela para os náo
integrados, e todos os direitos que, da Constituic;ao ao Estatuto do Índio, 
est.áo garantidos aos que tem o estado de indios, independentemente de 

seu estado quanto a inte~rac:;áo, no significado legal que esse termo possui. 

Destes últimos, cruciais sao os direitos quanto as terras indígenas 
(Estatuto do Índio, art. 17), cuja garantía, defesa e demarcac:;ao é obri
gatória pelo fato único e exclusivo de serem, os seus titulares, membros de 
grupos indígenas. No topo da hierarquía legal, a Constituic:;áo{arts. 4~. Ne 
198) nao indaga se os indios ou silvicolas est.áo ou nao no pleno 
exercício dos direitos civis para lhes assegurar os territórios, que, espa
cialmente definidos pelo conjunto de suas atividades sociais e rela<;óes 
ecológicas, por isso mesmo independem de demarcac:;ao para serem 
posse pacífica das populac;óes indígenas que os habitam. Conformando
se necessariamente a lei maior, no Estatuto do Índio só o estado de indio 
intervém nas disposic:;óes relativas as terras, seja de que genero forem 
(Título 111, art. 17 et seg.). Náo é pela transposic;ao do índio ao estado de 
integrado e ao pleno exercício dos direitos civis que aquetas disposi<;óes se 
veem prejudicadas; nem por eta que se desobrigam a Uniáo e a FUNAI da 
defesa das terras que por lei lhes incumbe (Estatuto do Índio, Título 111, esp. 
arts. 17, 18, 19, 22, 25, 34, 35 e 37; e a inda arts. 62 e 65 ). Caso nao a fa<;am, 
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ou pretendam que náo lhes cumpre velar pelas terras de índios no livre 
exercício dos direitos civis, estaráo fugindo as 1mposi<;óes da lei. De outro 
modo náo poderia ou deveria ser, porque a impotencia para a defesa das 
terras é o mais violento dos fatores estruturais da minoridade do índio, e 
aquele que náo se extingue, na medida em que náo se extingue a pressáo 
dos interesses económicos para os esbulhar desse bem fundamental. 

4. Apesar do que disse nos dois últimos parágrafos, neste momento 
da história do país nenhum indígena se acha em condi<;óes de prescindir 
da tutela como instrumento de sua defesa individual e coletiva, biológica, 
social e cultural. Numa estrutura marcada por contradi<;óes profundas, e 
numa conjuntura de expansáo espacial, demográfica e económica, estáo 
em pleno vigor e ac;áo todos os fatores estruturais da minoridade do índio. 
Sornados aos de ordem cultural, e aos que respondem por alterac;óes 
radicais na composic;áo da biota, deixam-no impotente perante a total 
disrup<;áo de seu mundo original. Sem resistencia e sem remédio para os 
efeitos devastadores das técnicas e das doenc;as que a civiliza<;áo introduz, 
faltam-lhes meios para se defender e as suas terras da invasáo de novas 
popula<;óes, sejam etas humanas ou compostas por organismos patoge
nicos. A economía de mercado lanc;a a desordem nas economias tribais, 
criando mais necessidades, ocupando suas terras, pressionando para a 
produ<;áo de "excedentes", e explorando-lhes diretamente a forc;a de tra
balho. Outros hábitos, outros valores, a perturbac;áo deliberada ou náo do 
funcionamento de suas sociedades, deixam os indígenas sem tempo nem 
meios rápidos e eficazes de se reajustarem a novas situac;óes. Facultar
lhes esse tempo e esses meios é func;áo do regime tutelar que a lei lhes 
destinou, em razáo de sua incapacidade relativa. 

' 

"O instituto das incapacidades foi imaginado e construído sobre urna razáo 

moralmente elevada, que é a prote<;áo dos que sao portadores de urna 
dedificiencia jurídicamente apreciável", diz Caio Mário da Silva Pereira 
( 1961: 191 ). E continua: "A lei náo institui º· regime das incapacidades com 
1) propósito de prejudicar aquelas pessoas que delas padecem, mas, ao 
revés, como intuito de lhes oferecer protec;áo ... " (ibidem). lsso, que generi
camente se aplica a toda incapacidade, aplica-se também ao caso do 
índio. Mas neste, a incapacidade é apenas relativa e náo absoluta, o que 
significa estar o tutor abrigado a assistir e proteger o pupilo, sem contudo 
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lhe ignorar a vontade. Analogamente ao menor entre 16 e 21 anos, o índio 
tem direito a participar dos atos relacionados com sua pessoa, tendo a 
FUNAI dever de lhe respeitar a vontade, assistindo-o em sua manifestac;áo 
sempre ql•P. exigido, e intervindo, motu proprio, quando aos interesses dele 

haja lesáo ou ameac;a. Nao pode legitimamente a FUNAI calar-lhe a 
vontade ou sobrepor a sua a do pupilo, formulando-a e manifestando-a em 
seu lugar: porque a forma apropriada de prote<;áo aos interesses se exerce 
aqui pela assistencia, e náo pela representa<;áo. Esta só caberia se o Código 
Civil declarasse o índio ou silvícola absolutamente incapaz, o que náo 
acontece pela legisla<;áo vigorante. 

Por outro lado, e isto é básico para a conduc;ao de urna política indige
nista correta, o objetivo legal da tutela é proteger os interesses do tutelado, e 
náo mediar entre eles e interesses mais poderosos em beneficio desses 
últimos. Se assim fosse, ficaria desprovido de objetivo o regime tutelar, e 
negada a essencia do instituto da tutela. Noutras palavras: a FUNAI, a qual o 
Estado nacional delegou o exercício de sua tutela, nao pode, sem contradizer 
os princípios jurídicos e as disposic;óes legais, exerce-la em detrimento de 
seus pupilos e a favor dos segmentos sociais dominantes no país. É ilegal, 
para ela, identificar-se com interesses contrários aqueles que está abrigada a 
defender. 

Imaginada pois com o intuito de proteger e náo de prejudicar o 
tutelado, a incapacidade relativa do índio náo pode, também, ser pretexto 

para arbitrariamente o cercear en1 sua ac;áo. Nem a incapacidade civil 
relativa se estende, indiscriminada e automática, as outras esferas regula
das pelo direito. Nao se estende, por exemplo, ao exercício dos direitos 
políticos, para o qual basta que o índio preencha o exigido aos demais 

cidadáos, como bem o entendeu o Tribunal Superior Eleitoral (Constitui
<;áo, art. 147; Estatuto do Índio, art. 5~ ; Resoluc;áo 7.019/ 1966/fSE). lsso 
refor<;a a afirma<;áo de analogia entre a condic;ao do índio relativamente 
incapaz e a do menor, que, ainda afetado por incapacidade civil relativa, é 
alistável como eleitor a partir dos 18 anos. E náo será por se tornarem 
eleitores que o menor ou o índio deixam de ser relativamente incapazes na 
ordem civil, cujo limite etário de incapacidade difere do da ordem política: 
para que tal acontec:;a, tem o menor que atingir a maioridade ou ser 
emancipado, e o índio que requerer e ter deferido em juízo seu pedido de 

libera<;áo da tutela. 
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De modo semelhante, é falso argumento dizer que a incapacidade 
c;,ivil relativa privilegia indevidamente o índio frente aos outros cidadáos, 
na esfera do direito penal. Porque o Código Penal náo·indaga se o índio é 

isolado, em vías de integra<;áo ou integrado, integrado ou náo integrado, 
civilmente capaz ou incapaz: ele indaga simplesmente se a pessoa é 
silvícola (ou índio ... ), e em caso afirmativo toma-se necessária perícia 
individualizada para avaliac;áo da imputabilidade. Esta é, sempre, urna 
imputabilidade condicional, e sofre a influencia dos fatores estruturais e 
culturais da minoridade do índio (v. Agostinho 1978, esp. 30 e 32). 
Estudos de pormenor poderáo, no futuro, demonstrar provavelmente que 
sua incapacidade civil relativa tampouco se estende, automática, a outras 
esferas legais, respeitadas a analogía com o menor, a minoridade sócio
cultural do indígena e as disposic;óes especiais do Estatuto do fndio. 

Se facultar tempo e meios para o reajustamento do índio as novas 

situac;óes sociais e ecológicas é o objetivo legal da política indigenista e do 
instituto de sua tutela, esta nao existe para limitadamente o assistir na prática 
de atos jurídicos. A responsabilidade da Uniáo vai além, e a palavra assisten

cia tem que ser aquí tomada em seu mais amplo sentido. Só assim, por 
urna assistencia que significa prote<;áo global das necessidades, interesses 
e direitos dos povos indígenas, lhes será possível instrumentar-se para 
adquirirem autonor.iiét nas decisóes ·que os conduzem na vida do país. Por 
is:>o, a tutela tem de ser pedagógica, e nao opressiva, ganhando o sentido 
de preparac;áo sistemática dos índios para urna neva autonomía ou, senda 

sociologicamente mais preciso, para atenuar ao máximo a heteronomia 
que historicamente lhes foi imposta. Sobre isto, e sobre os meios de reduzir 
a assimetria nas situac;óes interétnicas concretas, se tem repetidamente 
manifestado antropólogos, juristas, méa1cos e outros especialistas - mas 

com parcos resultados junto ao órgáo tutelar. Este insiste em ignorar ou 
recusar o que a ciencia tem a !he oferecer, e que serviria a urna política 

indigenista inteligente, racional, condizente com os interesses dos povos 

indígenas e do país como um todo. É essa urna insistencia que urge anular 
com energía. 

* Atenta é'.I orienta<;ao individualista do Direito Brasileiro, esta discussao centra-se sobre 0 
indiví~uo, te~do a sociedade como contexto dado e necessário. Neutro artigo, abordarei a 
questao a nivel grupal, isto é, societário. 
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1 - Apesar de pouco marcado, uso provisoriamente o termo povo 
como equivalente mais adequado de etnia, no estrito sentido de grupo 
socialmente organizado, etnicamente definido e políticamente operante 
com urna dimensáo territorial. Afasta-se pois do conceito jurídico de povo 
como soma dos indivíduos habitantes de um país. E coincide com 0 de 
nac;áo, "agregado de pessoas com origem, tradi<;óes, costumes e aspira
<;óes comuns" (Encicl. Mirador Universal, s.v. Direito, VI, 15.1 ). Um povo 
indígena é, na realidade, micro-nac;áo que náo se organizou como Estado, 
submetida, no caso brasileiro, ao poder do Estado nacional da maioria 
etnicamente dominante. Assim, o termo povo tem a vantagem de evitar 
indevidas confusóes com o conceito de Estado-nac;ao. 

2 - Do início deste parágrafo até a citac;ao, páginas adiante, de sua 
origem (Agostinho 1980: 17 4-175 ), transcrevo, com pequenas alterac;óes 
de forma, texto previamente publicado. 

3 - Daí a inanidade da tentativa, posterior a reuniáo de Florianópolis, 
que faz a FUNAI para estabelecer critérios universais de indianidade (v. 
lnstru<;óes Técnicas-Executivas n~s 011e012 de 26/ 1/ 1981, DGPC-FUNAI, 
partindo da implícita e equivocada premissa de que o processo de integra
c;áo leva do índio ao náo-índio, e náo do índio isolado ao índio integrado. 
Condenada, de princípio, pela impossibilidade científica de seu objetivo, e 
pelo vício jurídico de ignorar que a lei n~ 6.001 de 19/ 12173 já define o 
termo e o conceito legais de índio, ela parece visar a que um simples 
regulamento se sobreponha a leí maior, o Estatuto do Índio. Destinando-
se a produzir efeitos jurídicos futuros, surpreendentemente afasta os 
~onhecimentos científicos e de senso comum para decidir (arbitrariamen
te?) o que seja índio para fins internos, administrativos; exclui qual

quer necessidade de justificac;áo ou explicac;áo dos " indicadores" adota- · 
dos (quando até os Projetos de Lei sao preliminarmente justificados ... ); e 
dá o exíguo prazo de dez días para a execuc;áo da tarefa. Nao foram para eta 
designadas pessoas de notório saber antropológico e jurídico, como seria 
de esperar pela magnitude e responsabilidade de que se revestiría. Como 
resultado, ternos, até agora, desconexa lista de supostos " indicadores de 
indianidade", que revela absoluta ignorancia do que sejam indicadores, e 
do que os distinguiría de princípios gerais e critérios presentes em sua 
selec;ao; e, ainda, de noc;óes elementares de antropología geral. No orde
nar e elaborar da lista nao faltou só notório saber especializado; faltou o 
rigor mínimo exigível de qualquer trabalho intelectual. 
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4 - Por for<;a de argumenta<;áo, cito a mulher casada como exemplo 
de fatores estruturais interferindo no exercício de direitos, mas sua incapa

, cidade (relativa) náo foi ponto pacífico na discussáo do Código Civil. 
' Segundo Pereira (1961:201-202), náo se tratava de incapacidade, mas de 
restri<;áo aquele exercício. A lei n~ 4.121 de 27/8/1962 modificou, nisso, a 
situa<;áo da mulher casada. Outro exemplo de incapacidade (absoluta) 
derivada de fatores estruturais é o do ausente. A mulher era incapaz por 
estar em determinada posi<;áo social; o ausente é incapaz por náo estar na 
posi<;áo em que deveria estar. 

5 - Sobre a discussáo dos 1J1esmos problemas, mas na esfera do 
direito penal, (v. Agostinho, 1978:27-30). 

6 - "Por urna natural evoca<;áo mental em correspondencia com a 
situa<;áo jurídica do indivíduo, todo estado supóe um estado contrário, 
qualquer que seja a ordem de rela<;óes considerada: ao estado de nacional 
opóe-se o de estrangeiro; ao de solteiro, o de casado; ao de filho legítimo, o 
de filho natural, etc." (Pe re ira 1961: 186 ). Neste artigo, sempre que indio 
se refira a um estado, aparece grifado. 

7 -- Nas situa<;óes interétnicas concretas, urna variedade de termos 
regionais corresponde ao contraste antropológico e legal indio/náo-ín
dio: índio/caraíba, índio/cristáo, índio/branco, bugre/branco, caboclo/civi
lizado, caboclo/portugues, etc. Essas oposi<;óes, de uso legal, científico ou 
de senso comum, apresentam perfeita sinonímia, com o primeiro termo 
significando os membros dos grupos indígenas etnicamente diferencia
dos (índio ou silvícola, Estatuto do Índio, art. 3~, 1), e o segundo os 
membros da maioria étnica nacional. Em todos os casos, a categoría 
índio (ou o sinónimo que a designe) é construída pela maioria dominante 
para classificar os que a ela nao pertencem. Indagar o que se ja "caboclo" , 
relacionando-o com outras categorías, de nível diverso, como " remanes
cente", ou inventada, como "meio-índio", é improcedente, revelando má 
informa<;áo, má compreensao e suspeitosa distor<;áo do problema - se 
considerada em suas rela<;óes com os inqualificáveis "indicadores de 
indianidade" (v. lnstr. Tec. Normativa n~ 011 - DGPC-FUNAI, 26/01/ 
1981 ). Remanescente, para quem nao o saiba, está dicionarizado, e 
significa, no caso do índio ou seja do que for, "aquilo que sobeja ou resta'-' 

(Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário da Língua Por
tuguesa, Ria de Janeiro, Nova Fronteira, s.v.), sem que isso implique em 
mudan<;a de qualidade. Remanesce ate indígenas sao os índios que, por 
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sobreviverem, restam de grupos indígenas dizimados; isso nao se pode 
confundir com hipotéticos e abstrusos remanescentes de "indianidade". 
"Meio-índio" é coisa mais grave, só concebível pela aplica<;áo de critérios 
rac1a1s no classificar dos cidadáos. É exatamente essa urna das preten-
sóes dos "indicadores de indianidade", que tratam como letra marta a 
proibi<;áo do preconceito de ra<;a (Constitui<;áo, art. 153, § 1'! lei n~ 1.390 de 
03/07/1951 ou "lei Afonso Arinos"). Ra<;a e etnicidade sáo realidades 
diferentes, biológica a primeira e sociológica a segunda; defesa do direito a 
identidade étnica é algo muito diverso da aplica<;áo de critérios de ordem 

racista. 

8 - Esbocei o essencial do conceito de minoridade durante a reuniáo 
de Florianópolis; agrade<;o a Roque de Barros . Laraia a sugestáo de o 
explorar mais a fundo, como agora o tentei. 

9 - Darei tres exemplos. No "Encentro de Antropólogos e lndige-, 
nistas sobre Regulamenta<;áo de Dispositivos do Estatuto do Indio" (Brasí-
Jia, FUNAJ, 12 e 13/09/1978), houve conclusáo unanime e contrária a 
emancipa<;áo do índio, e sugestáo de usar o saber antropológico e lingüís
tico para aperfei<;oar a tutela; em meados de 1980 a FUNAI dispensou de 
seus quadros quase todos os especialistas. Em 1980, a FUNAI reuniu 
especialistas de várias áreas para discutir a calamitosa situac:;áo a que está 
reduzido o Parque do Xin_gu; nenhuma das recomendac:;óes foi levada ~ 
prática, e ao documento aprovado o órgáo tutor acrescentou duas páginas 
por sua canta, as quais em vários pontos se afastam e contrariam a 
orientac;;áo daquele documento. Em outubro de 1980 houve a reuniáo de 
Florianópolis; em janeiro de 1981 a FUNAI iniciou o preparo de seus 
" indicadores de indianidade", que de científicos só tem a prentensáo. 
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7. ALGUNS PONTOS SOBRE OS POYOS INDÍGENAS 
E O DIREITO 

CARLOS FREDERICO 

MARÉS DE SOUZA FILHO * 

O conceito de índio ou, como insiste em chamar a lei brasileira, 1 
"silvícola" engloba em urna mesma categoría jurídica todas as sociedades 
de origem pré-colombiana existentes no Brasil. O Estatuto do Índio define 
índio ou silvícola ( atribuíndo sinonímia aos termos) como "todo indivíduo 
de origem e ascendencia pré-colombiana que se identifica e é identificado 
como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o dis
tinguem da sociedade nacional" (Lei 6.015, de 19-12-73, artigo 3~. 1). lsso 
equivale a dizer que todos os indivíduos e sociedades etnicamente dife
renciadas da "sociedade nacional" (leia-se de origem e ascendencia extra

sulamericana) pertencem a categoría ÍNDIO. 

1. Sobre a fonte do Direito 

Pela ótica do sistema jurídico brasileiro, a esses povos a lei, destinando 
seu cumprimento obrigatório, estende os bra<;os de sua prote<;áo, criando
lhes direitos especiais. A lei reconhece que os usos, costumes e tradi<;óes 
indígenas sáo fontes do Direito suplementares a lei brasileira. O arcabou<;o 
jurídico de prote<;áo a direitos indígenas estabelece respeito aos usos, costu
mes e tradi<;óes destes pavos nas relac;;óes de família, sucessao, regime de 
propriedade e nos atas e negócios realizados entre índios. Está claro, 
também que sempre que esses atas e negócios extrapolem a esfera indíge
na e conflitam com o direito brasileiro, este será o aplicado. Deve-se ter em 
mente, entretanto, que é regra no Direito Brasileiro que "quando a lei for 
omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

* Advogado, membro da ANAl-Pr. 
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princípios gerais de Direito" (Dec. Lei 4.657, de 04-07-42 - Leí de lntrodu
c;~o ao Código CMI). Dessa forma se pode observar que a concessao da leí 
em atribuir aos usos, costumes e tradic;óes indígenas a categoria de fonte 
do Direito - secundária - náo é mais do que a adaptac;áo da norma, válida 
para todas as rel~óes jurídicas entre brasileiros, aos índios. Significa que 
apenas reafirma a supremacia da lei brasileira sobre os usos, costumes e 
tradic;óes indígenas. 

As Nac;óes indígenas náo dispóem de qualquer autonomia ou, ainda 
menos de soberanía dentro de seus territórios e para com seu povo. E isso 
fica claro se imaginarmos urna Nac;áo indígena resolver, baseada no desen
volvimento de suas tradic;óes, usos-e costumes, proclamar sua indepen
déncia política e territorial e deixar de obedecer a legislac;áo e autoridade 

brasileiras. Nesse caso, jamais se poderla encontrar no sistema jurídico 
brasileiro a interpretac;áo de que essa decisáo é um ato de soberanía e, 
portanto, de guerra entre nac;óes mas sim de um mero ato de rebeldía 
interna, passível de repressao pela lei penal brasileira, ou por lei de excec;áo. 

Fica clara ainda a soberanía do Estado Brasileiro, na simples idéia de 
que em qualquer conflito de interesses entre ínciios ou índios e náo índios, 
que merec;a apreciac;áo judicial, será náo só o judiciário nacional que o 
conhecerá, mas o fará sob o império da lei brasileira. 

2. Sobre a questáo da soberanía 

Náo há dúvida de que os pavos indígenas no Brasil náo dispóem de poder 
dentro de seu território. lsto é, náo podem agir com forc;a de Estado nem 
mesmo dentro do território que historicamente utilizam. Jurídicamente, e 
de fato, o Estado Brasileiro é quem exerce essa soberanía. Na prática, o 
encontro e a aproximac;áo com povos indígenas ainda isolados (no concei
to do Estatuto do Índio) significa o exercício da soberanía do Estado 

Brasileiro sobre porc;ao desconhecida de seu território. Isso fica patente 
quando o Poder Público resolve construir urna estrada ou urna barragem 
sobre território indígena. Jamais imaginou a Administrac;áo Brasileira soli
citar autorizac;áo aos povos indígenas para realizar a Obra. Aliás, nem 

sequer tem buscado saber de seu interesse, ainda que a leí estabelec;a que 
assim o fac;a. 

Imaginar a possibilidade de demarcar terras indígenas para que nelas 
cada um dos pavos possa exercer soberanía, parece urna grosseira ilusao, 
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já seja pela enraizada consciéncia brasileirada integridade de seuterritório 
(inclusive protegida militarmente), já se ja pela própria concepc;áo de Esta
do existente nos usos, costumes e tradic;óes indígenas em absoluto des
compasso com o conceito capitalista. Daí que, ainda que fosse de justic;a, 
como de fato o é, difícil ou impossível seria constituir cada Nac;áo indígena 
em Estado soberano, eventualmente confederado. 

3. Sobre a questáo da autonomía 

O Brasil está constituído como um Estado Federado, onde cada um dos 
Estados-membros tem autonomía (se bem que nos últimos 16 anos essa 
autonomia tenha sofrido substanciais cortes). Essa autonomía garante, 
porém, que os Estados-membros exerc;am em seus territórios a compe
téncia inerente aos trés poderes do Estado moderno: a legislac;áo, execu

c;ao e jurisdic;áo. 
Dotar os pavos indígenas dos poderes de Estado-membro náo seria 

urna idéia tao irrealizável como a de dotá-los de soberanía. Seria, de 
qualquer forma, um Estado-membro atípico. Vários problemas adviriam 
da elevac;áo das nac;óes indígenas a Estado-membro da Federac;áo Brasi

leira. 
No sistema federal brasileiro, os Estados-membros, ainda que de 

fronteiras arbitrárias, sáo territorialmente continuos, senda exercidas as 
competéncias legislativas, executivas e judiciárias sobre um território uno, 
dividido em segmentos administrativos de menor alcance e competencia 
limita- os municípios.Um Estado-membro que englobasse a totalidadedas 
Nac;óes indígenas seria territorialmente descontínuo, tendo em cada Nac;áo 
segmento diferenciado de poder local. 
Por outro lado, o elenco de competencias da Uniáo é exaustivo, de tal forma 
que restam aos Estados-membros poucos campos legisláveis. Vale dizer, o 
sistema jurídico é totalmente delineado pela Uniáo, competindo aos Esta
dos-membros legislar de acordo com esse sistema. Ora, o sistema jurídico 
brasileiro é incompatível com os diversos sistemas indígenas, de tal forma 

que a atribuic;áo de autonomía territorial as nac;óes indígenas significarla 
urna profunda revoluc;áo nos sistemas jurídico-brasileiros, porque impli

caría urna mudanc;a do próprio Estado brasileiro. 
É de se referir ainda que as Nac;óes indígenas náo se contém apenas 

dentro dos limites das fronteiras brasileiras, ultrapassando-as. Gera daí 
urna questao internacional de tal ordem que a autonomía ou soberania dos 
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povos indígenas, se adotadas, haveria de se alterar o desenho cartográfico 
tPOlítico da América do Sul. 

4. Sobre a representar;áo dos pavos indígenas 

Ainda que se considere impossível, no atual momento, a devoluc_;áo da 
soberania ou a elevacáo da uniáo dos povos índios a categoría de Estado
membro, há que se introduzir no sistema jurídico brasileiro canais mais 
efetivos de reconhecimento dos usos, costumes e tradic;óes indígenas co

mo fonte primária do Direito nos territórios e se lhes dé condic_;óes de plena' 
representac;áo e defesa de seus interesses junto a comunidade nacional. 

Reconhecer os usos, costumes e tradic;óes indígenas como fonte 
primária do Direito em seus territórios deve ser mais do que atribuir-lhe. 
vigencia em certas relac;óes, mas possibilitar o exercício restrito de sua 
autonomía na formulac;áo dos direitos, assim como no seu julgamento e 
processo. Trata-se de definir clara e inequívocamente, a nível consti
tucional, o elenco de competéncias de aplicac;áo do Direito indígena e do 

Brasileiro, de tal forma que, em havendo conflito, ele será dirimido pela 
análise de constitucionalidade da lei brasileira. lsso quer dizer, retirar capa
cidade ao Estado Brasileiro de legislar sobre determinado território e 
determinadas matérias. 

Por outro lado, é fundamental que seja garantida a representac;áo 

i~dígena junto ao órgáo do Poder Executivo que define a política e destina
c;ao dos recursos e a protec;áo dos índios. Essa representa.c;áo há de ser 
efetiva e náo teórica. Há, ainda, que ser garantida a representac_;áo efetiva 
desses pavos junto ao Poder Legislativo Federal, seja na Camara dos 
Deputados, seja no Senado, com representac;áo direta dos pavos - na 

Camara - , e com a representac;áo da Entidade Nacional Indígena - no 
Senado. 

Essa representac;áo é básica para que no processo legislativo esteja 

~empre presente a posic;ao dos pavos indígenas na elaborac_;áo de cada lei. 
E a única forma de diminuir os antagonismos entre a legislac;áo brasileira e 
os usos, costumes e tradic;óes indígenas elevados a categoría de fonte 
primária do Direito. 
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Os índios sáo o único segmento étnico no Brasil que, além de pro
fundamente diferenciados culturalmente, tém como condic;áo de sobre
vivencia e necessidade de respeito a um território determinado. Daí a 
Justificativa da representatividade étnica na Camara Federal e no Senado. 
Todas os outros segmentos étnicos náo carecem de autonomía territorial 
para garantir sua sobrevivéncia, porque, bem ou mal, se integram na 
comunidade nacional, com ela cnmpartilhando o território e a vida co
mum 

O DIREITO VIGENTE E AS POPULA<;ÓES INDÍGENAS 

Passemos a análise do sistema atual, em especial a posse de terras e a 
capacidade civil dos indígenas. 

A legislac;áo brasileira referente aos pavos indígenas, seja constitu
cional ou infra-constitucional, lhes atribui direitos e estabelece limitac_;óes 
ao exercício pleno de sua capacidade civil. Em relac:;áo aos direitos criados, o 

mais importante, sem dúvida, é o da posse permanente das terras por eles 
habitadas, com direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de 
todas as utilidades nelas existentes. Quanto as limitac_;óes, é a mais impor
tante a que lhes impóem um tutor legal que é a própria Uniáo, limitando 
náo só sua capacidade civil mas a própria possibilidade de discutir os 

critérios da tutela, porque a tutela exercida pela Uniáo extrapola os limites 
do Direito Civil, dando qualidade de atas administrativos aos atos jurídicos 
praticados pela tutora, carregando em si todas as características especiais 

desse tipo de ato. 

5. Sobre a posse indígena das terras 

A posse indígena é qualificada pelo caráter de permanente, exclusivo e 
oponível a domínio de terceiros. lsto Significa que a comunidade indígena 
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tem todos os poderes do proprietário, salvo o de alienac:;áo - característico, 
ae resto, de todos os bens públicos. O que ocorre é que a posse indígena por 
si só gera a característica de bem público ao imóvel e, mais, de bem público 
federal, com destinac:;ao expressa na Constituic;ao. Quer dizer, a posse 
indígena tem o condáo de transformar a terra, seu objeto, em bem público 
cuja destinac;áo é fixada por norma constitucional. Para ser alterada essa 
destinac;áo, portanto, nao depende da vontade do Chef e do Poder Executivo 
Federal, mas de urna manifestac:;ao de vontade qualificada do Poder Legis
lativo, através do rígido processo estabelecido para a elaborac;ao de 
emendas constitucionais. 

O Direito positivo pátrio, portanto, determina, constitucionalmente, 
que as terras ocupadas por indígenas sejam destinadas ao seu usufruto 
exclusivo e permanente. Nao sáo passíveis de utilizac;ao para construc:;óes 
de estradas, barragens e outras obras públicas, senao através de um 
processo legal que tem como ápice a aprovac;ao de emenda constitu
cional 

Náo é isso, porém, o que se tem visto na prática de construc;óes de 
barragens e estradas pelo Governo Federal em terras indígenas. Ao contrá

rio, tem-se construído a obra e, a pos teriori, buscado solucionar o pro
blema criado. E isso por duas razóes principais: 1) o tutor legal insiste em 
desconhecer a existencia de populac;óes indígenas em muitas regióes, 
tornando assim impotente o dispositivo constitucional; e 2) mesmo re
conhecendo a existencia, através de ato abusivo, violando direta e fron
talmente a lei, realiza a obra; como o executor da obra e ó tutor legal, em 
última instancia,, sao a mesma pessoa, a Uniáo, náo há controle desse 
abuso de poder. 

Ainda sobre a posse indígena, é importante observar que ela é diferen
ciada da posse civil em dois aspectos essenciais. 

O primeiro deles, comum a toda posse particular sobre bens públi
cos, é o de nao se transformar jamais em propriedade pela prescric;ao 
aquisitiva. O segundo, que lhe é próprio, é de opor-se a propriedade. Vale 
dizer, é urna posse altamente qualificada, pois se opóe de forma absoluta a 
propriedade de terceiros, desconstituindo-a. Assim se expressa o direito 

positivo: 
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"Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas sáo inaliená
veis nos termos que a lei federal determinar, a eles cabendo 
a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito 
ao usufruto ~xclusivo das riquezas naturais e de todas as 

utilidades nelas existentes. 
§ 1 ~ Ficam declaradas a nulidade e a extinc;áo dos 

efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por obje
to o domínio, a posse ou a ocupac;áo de terras habitadas 

pelos silvícolas. 
§ 2~ A nulidade e extinc;ao de que trata o parágrafo 

anterior nao dao aos ocupantes direito a qualquer ac;áo ou 
indenizac;áo contra a Uniáo e a Fundac:;ao Nacional do 

Índio". 

Fica patente, por esse dispositivo constitucional, que nem o proprie
tário das terras indígenas - a Uniao - pode opor-se a posse dos "silví
colas". E é por isso que afirmamos acima que mesmo a Uniáo nao pode 
alterar a destinac;áo dessas terras, nem alterar para o caso concreto esse 

dispositivo constitucional, através de emenda. 

6. Sobre a incapacidade relativa e a tutela 

Atribuí a lei urna incapacidade relativa a todo indivíduo índio. A análise 
do sistema jurídico permite a interpretac:;áo de que essa incapacidade tem o 
sentido de protec;ao aos direitos e interesses do incapaz e nao o de coac:;áo 
sobre ele. De resto, todo o sistema de incapacidades civis, absolutas ou 
relativas, visa sempre a protec;ao do incapaz, perdendo sentido qualquer 
outra análise em que a definic;ao de incapacidade fosse na realidade de 
urna pena imposta a determinada categoría de pessoas, frustraría essa 
interpretac:;áo todos os princípios norteadores do Direito Contemporaneo, 
baseado na liberdade individual e nos direitos inerentes a todo Ser Hu-

mano. 

Exatamente pela razáo de que a incapacidade relativa é para a prote
c;ao e náo para a punic;áo do indivíduo, a lei estabeleceu formas do 
exercício de seu controle, já seja pelo próprio Estado, já seja pelos indiví
duos. Assim, está o Ministério Público comprometido com o exercício 
desse controle, tanto quanto a Magistratura investida de poder para conhe-
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cer e decidir sobre fatos e feitos que envolvam tutela ou curatela. Está 
ebrigado o tutor a prestar contas, pedir anuencia para a prática de certos 
atos, proibido de quantos outros, assim como está o tutelado investido de 
capacidade para controlar e requerer controle sobre os atos praticados 
pelo seu autor. Estabelece a lei, ainda, prazo de tutela e formas de sua 

investidura. 

Na situac;áo do indígena, porém, a tutela toma outra feic;áo e a relac;áo 
existente entre tutor e tutelado assume nova dimensáo na sistemática 
jurídica. 

Quando a leí estabelece que a tutela dos povos indígenas será exerci
da pela Uniáo, como pessoa jurídica de Direito Público, estabelece em 
teoría que o interesse dos povos indígenas se confunde com o interesse 
público geral que o Estado tem a obrigac;áo de defender. A interpretar 
assim, a Uniáo é tutora dos povos indígenas, tanto quanto é tutora de todos 
nós. 

A Uniáo deve agir de acordo coma lei; a fonte de todos os seus atos é a 
norma jurídica. Quando a norma _?ibre possibilidade de opc;áo entre 
diversos caminhos para o cumprimento de sua vontade, o Poder Público 
tem a obrigac;áo de encontrar entre eles o que mais proximamente respon
da ao interesse público. Assim, quando surgir urna divergencia entre o 
interesse público e o particular, deve prevaler aquele e a Administrac;áo 
est.á obrigada a fazer com que aquele prevalec;a. Nesse sentido, se os 
interesses indígenas se conflitam com o interesse público geral, para a 
ótica da Administrac;áo, deve prevaler esse e a Uniáo, ao mesmo tempo 
pessoa da Administrac;áo e tutora dos interesses indígenas, - jurídica
mente interesse particular - na soluc;áo do conflito deverá agir como 
Poder Público, isto é, contrária ao tutelado. 

Sabemos que o conceito de interesse público é vago e no capitalismo, 
especialmente no capitalismo brasileiro de hoje, assume dimensóes 
absurdas; mas, mesmo assim, seria táo longa quanto inoportuna a análise 
desse conceito porque, mesmo que por interesse público se considere a 

• 
idéia abstrata e irreal de que é tudo aquilo que é melhor para a maioria da 
populac;áo, a contradic;áo persistiria. Mas, fica claro, que quando 
verificamos que interesse público para o Estado Brasileiro atual se con
funde necessariamente com o interesse das classes dominantes, a contra· 

dic;áo interesse público/interesse indígena atinge tal antagonismo que o 
exercício de urna tutela de potec;áo alcanc;a as raias do impossível e ela tem 
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que impor-se como artigo de coac;áo. 

Parece náo haver dúvida, nem para os índios nem para tantos quantos 
se preocupam com sua causa, que,na sociedade em que vivemos e no 
sistema jurídico presente, a existencia da tutela é indispensável até pra sua 
manutenc;áo enquanto povo. O que há de errado náo é o instituto da Tutela, 

mas a instituic;áo de um tutor de Direito Público. 

Tampouco se pode dizer que a soluc;áo do problema esteja em mudar 
a direc;áo do órgáo que exerce, por delegac;áo, a tutela garantida legal
mente a Uniáo. Náo se trata de mera incompetencia administrativa (ainda 
que ela exista), ou de má-fé dos dirigentes da Fundac;áo Nacional do Índio 

-FUNAI. 

A questáo de fundo é que a Uniáo deve - e deveria fazé-lo melhor -

defender o interesse público e deixar para os particulares a defesa dos 
interesses particulares. Assim, tutor dos interesses indígenas deve ser 
pessoa jurídica de direito privado que exerc;a a tutela, náo por delegac;áo, 
mas p01 instituic;áo direta e sobre a qual nao possa haver nenhum tip~ de 
interferencia do Poder Público, senáo na forma jurisdicional, ~través da 
Magistratura e do Ministério Público. Está claro que, para esse exercício da 
tutela indígena, deverá a Uniáo carrear recursos, mas desvinculado de 

qualquer interferencia administrativa. 

É relevante verificar hoje que o Poder Público, através da FUNAI, póe 
em causa a tutela e náo sua própria incapacidade de administrá-la. Por isso 
tem tentado denegrir o Instituto da Tutela Indígena e fazer com que, por 

decreto, se restabelec;a a capacidade civil plena a todos os índios. 

Ultimamente tem havido urna insistencia por parte da FUNAI no 
sentido de promover a emancipac;áo dos líderes indígenas. lsso corres
ponde a urna tentativa de aplacar a estruturac;áo dos povos indígenas em 
urna organizac;áo una que possa até vir a assumir, ela própria, a defesa 

desses povos e, sem dúvida, a promover cada vez mais o exercício do 
controle da tutela possível através das v1as jurisdicionais. Felizmente os 

líderes indígenas tém resistido aos cantos de sereia e tem-se mantido, 
ainda que do ponto de vista individual desnecessariamente, sob a tutela 

coatora do Poder Público Federal. 

- 97 -



(\ 8. PARA QUE COLOCAR BARRAGENS EM 

ÁREAS INDÍGENAS?(*) 

PAUL LESUE ASPEUN (**) 

A pergunta é atual, é urgente, é passível kie resposta e nos levará a urna 
análise de vários fatores, o que, acredito, será de certa utilidade, nao 
semente quanto a pergunta em si, mas também quanto a situa<;áo energé
tica do Brasil e do mundo industrializado de modo geral. 

Venho me interessando pelo assunto desde há uns dois anos, quando 
eu e o Professor Sílvio Coelho dos Santos recebemos convite das Centrais 
Elétricas do Brasil SA, ELETROSUL, para realizar estudo sobre o impacte 
sócio-cultural que a constru<;ao de barragens no sul trará para os índio· 
Kaingang e Guarani da re~iao. Neste caso,falo de barragens hidrelétricas. 

Mas, também podemos falar da conten<;ao de cheias que especial
mente no caso do Posto indígena de lbirama, onde se constrói urna para 
proteger o vale do ltajai e o parque industrial de Blumenau, empreendi
mentos do próprio, DNOS, já há tempo nos interessavam, especialmente ao 
Professor Sílvio Coelho dos Santos. 

Em princípio, porém, proponho me limitar aqui ao estudo da questáo 
de hidrelétricas, porque há algumas diferen<;as importantes entre as duas 
qualidades de barragens, quanto a sua razao de ser, a tecnologia da sua 
construc;ao e os efeitos que cada qual trará para as pessoas por elas atin-

- gidas. 
Hidrelétricas: para gerar energía? Para produzir energia para abaste-

cer as indústrias, cidades, escotas e fazendas brasileiras? Para substituir o 
petróleo importado, cada vez mais caro e mais raro por causa da compe
ti<;áo entre compradores, reduc;áo de produ<;áo por causa de guerras, e 
enfim, limitado pela própria história da geologia, da forma<;áo do mundo 
através dos milenios? 

( *) Palestra proferida no Museu Universitário da UFSC em outubro de 1980. Publicado, em 
versáo preliminar, no Boletim de Ciencias Sociais da UFSC e no Jornal da Asso
ciaqáo Catarinense de Engenheiros.Agrade<:;o a Professora Cecília Helm, da UFPr, 
suas sugestóes com rela<;áo ao texto. 

(* * ) Professor Visitante do Programa de Pós-Graduac;áo em Ciencias Sociais da Universi
dade Federal de Santa Catarina e Professor Adjunto da Universidade de Cleveland, 
Ohio, EUA . 
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·Claro, óbvio. Todo mundo já sabe. E por que esta palestra sobre urna 
questáo táo óbvia? Todo mundo já sabe que as hidrelétrica sáo neces

sárias para substituir o petróleo na produ<;áo de energía para o país. E, por 
razóes de geología e de engenharia, vamos ter que colocá-las onde produ
zem mais. Mais energía. Se for em área indígena, ou se náo for, se for em 

área rural ou em área urbana, náo vem ao caso. É questáo de necessidade, 

de urgencia, de sobrevivencia, da própria seguran<;a nacional, que vem 
acima de qualquer interesse local, regional, étnico, etc. Certo? Concor

dam? 

Bem, pelo menos ! assim que fomos informados. É assim que a 

questáo normalmente se coloca. Vamos ver se realmente é ou náo é assim. 

Verificaremos que náo é, rnas do jeito que foi colocado, .torna-se difícil 

enxergar o fato claramente. 

Vamos ver a questáo por partes. 

Primeiro: hidrelétrica produz energía. Nao. Hidrelétrica produz 

muita coisa mas náo produz energía. Simplesmente converte energía. 

Energía já existente no rio, energía essencialmente da gravidade. 

A própria água já contém energía. A energía da fusáo, que liga as 

partículas atómicas e subatómicas em moléculas e elementos químicos, 

oxigenio e hidrogenio. 

A hidrelétrica converte a energia potencial da. água no seu percurso 

em energía cinética; náo produz energia própria, nem utiliza a energia 

atómica que os lac;os atómicos contem ou r~presentam. Simplesmente 

converte urna parte, urna pequena parte, da energia potencial que a água 

representa no seu lugar, naquele momento. 

lsto se faz através da instalac;áo de turbinas. As turbinas se movimen
tam proporcionalmente a velocidade e ao volume de água que por elas 

passa em dado momento. A velocidade da água é tanto maior quanto maior 

a sua queda. O volume da água é tanto maior quanto maior a capacidade de 

seu fornecimento. 

Normalmente, para realizar essa conversáo de energía potencial náo

atómica em energía cinética, constrói-se urna represa. Quanto maior a 

represa, quanto maior o volume de água, mais energía convertida. Quanto 

maior o rio que abastece a represa, quanto maior o volume que se pode 

despachar da represa rio abaixo por via das turbinas, maior a energia 

convertida. Quanto maior o volume da represa em relac;áo ao volurne do 
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rio, quanto maior a velocidade média de1Saída permitida, independe"'lte de 
seca ou de enchente, em éomparac;áo com aquela que o rio sc;zinho 
produziria, maior a base estável mínina de energía convertida. Tuda isso 

com a mesma queda. 

Porém, quanto 1 maior a queda pela qua) a água passa desde seu 

despacho até atingir e movimentar as turbinas, maior a quantidade de 

energia convertida como mesmo volume d'água. 

As normas para construc;áo de hidrelétricas sáo portanto as 

seguintes: 
a) quanto maior o volume da represa. melhor; 

b) quanto maior o río que o abastece, melhor; 
c) quanto maior a represa em relac;áo ao rio, melhor; 

d) quanto maíor a queda da água, melhor. 

Agora, trata-se de urna situac;áo dinamica. A água que passa do río 

para a represa e da represa pelas turbinas náo pára ali, vai adiante. Tendo 

condic;óes semelhantes no seu curso adiante, pode-se aproveitar sua 
energía mais urna vez. E mais urna, e mais urna, até o fim do seu trac;ado. 

Quer dizer, ternos que considerar a energía potencial de um rio como 

um todo. T emos que considerar a energía de um rio sistematicamente, 

usando náo a matemática simples e discreta de somas, mas a matemática 

contínua do cálculo, onde em cada centímetro de sua queda, em cada litro 

da sua água, vejamos a possibilidade de converter a sua energía, porque o 

río apresenta urr.a quantia total e fixa de energía aproveitável ou conver
sível, que é distribuída em parcelas diminutivas ao longo de seu percurso, e 

que náo necessariamente se encontra concentrada em certos lugares. 

A tecnología das grandes hidrelétricas, atualmente, é justamente ao 

contrário. É aquela de tentar concentrar artificialmente a energía potencial 

do río em certos lugares específicos, pela criac;áo de urna represa, e 

também de aumentar a conversáo dessa energia artificialmente por arma-

zenagem da água por alguns anos, para descarga posterio.r. , . 
Vejamos, por isso, que somente há razáo de colocar h1dreletncas em 

áreas indígenas ou em lugares que inundaráo áreas indígenas, segundo.as 

ídéías dos engenheiros, quando ísto aproveitará o maior volume e a ma1or 

queda de água. Aceitos esses princípios, a localizac;áo e o tamanho da 

barragem seguem quase automaticamente. 

Pode-se aproveitar a energía potencial dos rios brasileiros de outras 

maneiras? 

- 101 -



-
• 

7 

Em primeiro lugar, pode-se aproveitar a energía atómica dos compo
nentes da água, com reatores atómicos de fusáo, como hoje em dia na 
URSS, USA e na Franc;a tenta-se fazer. Por enquanto, a tecnologia para 
controlar a detonac;áo de urna bomba de hidrogenio, que é ao que esta 
fonte de energia efetivamente equivale, náo foi adequada, embora estejam 
chegando muito perto. Infelizmente, por enquanto, emprega-se mais ener
gia no seu controle do que se converte como resultado. 

Em segundo lugar, pode-se aproveitar o mesmo volume de água e a 
mesma queda ao longo do rio considerado como um todo, com urna série 
de barragens de pequeno porte. Cada urna converterá menos energia do 
que urna grande, mas sornando todas a pequenas dar-se-á quase o 
mesmo resultado. AJém disso, a inundac;ao será melhor equilibrada ao 
longo do seu curso, sem tao grandes prejuízos para as propriedades 
localizadas imediatamente rio acima das grandes barragens. O micro
clima da regiao ná,o será tao fortemente alterado e nao haverá tao graves 
problemas com a estratificac;áo solar, térmica e química dos lagos, por 
serem menores. A criac;ao de peixe será maior. A construc;ao de ac;udes 
para peixe será mais em conta, e a construc;áo das barragens também será 
menos cara, além de apresentar melhor oportunidade para a sua cons
truc;áo dentro dos limites financeiros do país, fazendo semente o que se 
pode pagar na hora, sem envolver-se em grandes <lívidas externas. 
Também, já existem tecnología e turbinas de fabricac;ao nacional para 
barragens de pequeno porte, eliminando a importac;ao de caríssimos 
equipamentos. 

Em terceiro lugar, pode-se converter a energia potencial nao-atómica 
dos rios através de outras tecnologías do que barragens, represas, e usinas 
hidrelétricas. Pode-se colocar turbinas na própria correnteza do rio, como 
também se propóem a fazer comas marés e comas ondas no mar (na 
Fran<;a. Canadá, USA e Japáo). É o mais natural. 

Ou, pode-se pór as turbinas em outro lugar, sem construir barragens e 
inundar terras. Nos EUA, por exemplo, já existe urna tecnologia de túneis. 
Aproveita-se, assim, a queda artificialmente aumentada para a frente ( com 
túnel) em vez ~ara trás ( com represa). 

.Altura 500m Isto implica na construc;ao de túneis ligando os dois 
450m lados opostos das curvas do rio, sem barragem 
350m alguma, para aproveitar a queda existente entre 
300m elas, conforme 4 figura ao lado. 

\ ---
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As turbinas estáo nos túneis. Nao há casa de má
quinas. 

Assim sendo, aproveita-se quase todo o rio para a conversáo de 
energia, sem inundar nada. Embora nao se inunde nada, aproveita-se quase 
toda a queda disponível (mesmo para urna represa), mas náo se perde 
assim os t.áo valiosos hectares de terras agriculturáveis ou de floresta 
existentes na beira dos ríos. 

É importante também notar que assim nao se acaba com o rio, nao se 
altera tanto o seu regime, mas se evita a construc;áo de barragens-represas· 
com todos os problemas de doenc;as e sedimentac;áo que elas envolvem. 

Por isso, conclui-se que hidrelétrica náo produz energia e sim con
verte energia disponível em potencial no rio em energia cinética aprovei
tável, mas que há outras tecnologías para se tornar útil essa mesma 
energía, sem realmente necessitar de barragens. Hidreletricidade, nao 
implica necessariamente barragens, represas, e inundac;ao em grande 
escala de áreas indígenas ou mesmo nao indígenas. 

Segundo: A energia das hidrelétricas é necessária para abastecer as 
indústrias, cidades, escolas e fazendas brasileiras. Náo. Também nao é 
bem assim. O abastecimento energético do povo e da economia precisa 
ser visto como urna interac;áo entre váríos fatores interdependentes, e 
nao simplesmente como para satisfazer certas necessidades. 

Em primeiro lugar, é a quest.áo da demanda. Que é que se vai 
abastecer e por que? Quemé que precisa dessa energia e ~or qué? S~o as 
escolas, hospitais, casas e fazendas que necessitam da ma1or produc;ao de 
energía elétrica? Já nao há energia elétrica suficiente para isso? Se náo1 
com toda a energía elétrica já produzida no país, por que nao? 

Quem é, ent.áo •. que utiliza a maior parte da energía elétrica ora 
produzida no Brasil? E para que? E por que se pretende usar tanta energía a 
mais, que se precisa tomar emprestados tantos bilhóes de dólares do 
exterior para construir novas hidrelétricas, para fornecé-la? 

Quero aqui reproduzir um trecho de um artigo do Pasquim que sugere 
urna resposta ("O Brasil está em Leilao" por Aloysio Biondi; Pasquím, XII, 
n~ 588, de 3 a 9 de 10 de 1980, pág. 10): 

"E 0 que mais? A crise no mercado mundial de ac;o, alumínio, 
metais em geral, levou as multinacionais a se desinteressarem, a 
partir de 73n 4, pela explorac;~o dos minérios no Brasil- isto é, o 
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"entreguismo" de 1968 na área de minerac;áo náo deu frutos. 
Tudo mudou, porém, nos últimos anos, com a elevac;áo dos 

pre<;os do petróleo. Por que? Quando o petróleo era barato, os 
países ricos, isto é, as multinacionais dos países ricos, abriam 
minas em países como o Brasil, e levaram o minério para trans
formá-lo em ac;o, alumínio etc. em usinas instaladas -em seu 
território. Jsso significava transportar milh6es de toneladas, ou 
centenas de milhóes de toneladas de terra (pois minério é terra), 
por ano, para fazer urna quantidade de metal cinco ou dez vezes 
menor. Esse transporte exigia milh6es de toneladas de petróleo 
para movimentar os trens entre as minas e portas, e para movi
mentar os navios, entre os partos e as usinas. Com o petróleo 
caro, isso ficou desvantajoso. É melhor produzir o metal no 
próprio país onde existem as minas, e náo gastar o petróleo para 
transportar terra. E é aí que se explica a volta do interesse das 
multinacionais pelo Brasil. Pelos seus minérios. 

Mas isso nao é tudo, para "tirar" o metal do minério, da terra, 
usam-se os altos-fornas, os fornas, nas usinas. lsto significa a 
necessidade de energia, de petróleo, ou carváo. Ou, se o minério 
é transformado em usinas montadas no Brasil, quem tem que 
importar petróleo e carváo ( ou gastar dólares para achá-los e 

· expiará-los) é o Brasil. Em outras palavras, os países das multi
nacionais receberáo o metal prontinho, e os gastos com petróleo, 
carváo, energía, seráo do Brasil. Nós pagamos essa canta. 

E há mais, ainda: alguns metais, como o alumínio, náo 
pedem carváo, petróleo, nos seus "fornas", para serem produ
zidos. Precisam de energia elétrica, em quantidades gigantescas. 
Mas a energia e)étrica, nos países ricos, náo é produzida em 
usinas que aproveitam O$ rios - porque já náo existem ríos a 
serem aproveitados. lsso significa que, nos países das multina
cionais, a energía elétrica é produzida em usinas movidas náo 
pela água dos rios, mas pelo petróleo: sao as chamadas "ter
melétricas". Logo, fabricar metais nesses países ficou tremen
damente caro, com o custo do petróleo. O negócio é produzi-los 
nos países que tem o minério. 

Lógico que outros países subdesenvolvidos, da Ásia, da 
África ou da América Latina, tem minérios. Por que as multina-
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cionais preferem o Brasil, neste momento? Por que o Brasil tem 
um número gigantesco de rios que ainda podem gerar energia. 
O Brasil náo depende do petróleo para gerar energia, para ali
mentar a indústria. Pode produzir barato. 

É aqui que a Amazonia entra em cena. As descobertas de 
minérios em Carajás sáo realmente algo fabuloso, estonteante, 
com bilhóes e bilhóes de toneladas a serem exploradas. Jsso náo 
valeria nada - se náo houvesse energia. Mas há. O Brasil pode 
construir fabulosas usinas nos rios da regiáo, permitindo a pro
duc;áb de metais a custo-baixíssimo, sem concorrentes no mer

cado internacional". 

O maior consumidor de eletricidade no Brasil é a indústria para o 
Brasil. lndústria para o Brasil, para o seu consumo interno. lndústria para o 
Brasil para a exportac;áo. Para pagar a extraordinária dívida externa brasileira. 
Pagar a dívida cobrada para construir as hidrelétricas para converter a 
energia para produzir produtos para pagar a dívida contraída para sua 

construc;áo. 
Bem, o que resta ao país? Barragens, enfim. Emprego, enfim. Produ

c;áo exportada, enfim, ao critério dos países consumidores estrang_eiros. 
Mas a energia convertida pelas hidrelétricas náo é para o Brasil, náo. E para 

a indústria de exportac;áo. Para seu consumo interno ja existe energia 

suficiente, ou quase suficiente. 

Em segundo lugar, ternos o caso da barragem, da hidrelétrica, da 
represa, do lago formado, que também restam ao Brasil, urna vez paga a 
<lívida da sua construc;áo. Úteis náo sáo barragens nos rios brasileiros; 
nunca foram bom negócio para o brasileiro,, por tres razóes: saúde, 

sedimento e poluic;áo. 

No Brasil e na África e em alguns outros países, existem várias 
doenc;as difíceis de erradicar, de evitar ou de curar, muito ligadas a água. 

Há, por exemplo, a malária. Já há tempo que se tenta eliminar a 
malária .• Ainda nao deu. Náo vai dar. Vai ser difícil, por causa do clima, 
vastidáo e topografia brasileira. Descobriram-se na África, agora, mosqui
tos, além dos anófeles, que também transmitem a malária. Estes vivem em 

outras condic;óes do que aqueles já conhecidos. Gostam de águas agita
das, náo estagnadas, tem ciclo de vida diferente e náo sao suscetíveis ao 

mesmo controle químico dos anófeles. Os próprios anófeles também já 
estáo se tornando resistentes aos venenos antes utilizados pela SUCAM 
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para sua erradic~áo. Em breve, nesses lagos artificiais haverá novas fontes 

dé malária. 
Esquistossomose - africana, sul-americana, endémica, sem cura co

nhecida prática e barata, infesta já quase todos os lagos artificiais de Minas 

e Sao-Paulo, entre agora no Paraná, Mato Grosso e Goiás, e dentro em breve 
tomará a água desses novas lagos artificiais inútil. T em mu itas outras 
pragas das águas tropicais, parasitárias, verminose, febre tifóide, que náo 
nos cabe analisar aqui por falta de tempo. Mas a saúde das áreas inundadas 
náo vai melhorar. Ao contrário, as hidrelétricas representam grande pertgo 
para a populac;áo ao seu redor, se náo for proibido o seu contato coma 
ágÜa, tornando-se assim o lago inútil para pesca, turismo, lavagem de 

roupa, fornecimento de água, etc. 

É possível, porém, que a ciencia chegue a controlar essas doenc;as, 
dentro de algum tempo. Quanto tempo vai demorar? Por quanto tempo 

dura a barragem, a hidrelétrica, .e em quais condi<;óes se encontrará ela 

na hora de sua entrega ao povo brasileiro? 
Eis aí o problema. Porque barragem náo dura para sempre. As 

turbinas náo duram para sempre. E a probabilidade é grande de que na 
hora do povo brasileiro terminar de pagar pelas mesmas, elas já náo 

prestem por muito mais. 

A sedimenta<;áo da maior barragem do mundo (quando construída) 
nos EUA, localizada no rio Colorado antes deste entrar no México, já 

reduziu pela metade sua produ<;áo de energia. F oi construída há 50 anos. 
Outras represas nossas, depois de dez anos, já náo prestam mais. Outras 
parece que váo levar até cem anos para se encher de sedimentos. 

E as hidrelétricas no Brasil? Há maior índice de erosáo, menos 
investimento em reflorestamento, e atualmente maior índice de desma
tamento no Brasil do que houve nos EUA desde o come<;o da época da 
constru<;áo de nossas grandes barragens. Aqui, porém, a sedimenta<;áo 
vai ser pior, mais rápida, tornando assim as hidrelétricas brasileiras inúteis 
antes do término do pagamento das suas presta<;óes. Vai-se pagar muito 
para, enfim, ficar com muito pouco, ou nada. 

E o emprego? O emprego na construc;áo das obras? O emprego nas 
indústrias de alumínio, ferro e cassiterita a serem construídas para utilizar 
sua energia? Esses empregos, será que náo váo beneficiar o Brasil? Sim, 
claro, trabalhar significa ganhar salário, seguros, aposentadoria. Os traba
lhadores váo ser beneficiados pelo trabalho. Mas o país? Precisa-se de mais 
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alumínio, ferro, e cassiterita? Ou precisa-se de mais escotas, hospitais, 
clínicas, estradas rurais, habitac;áo popular e redes de água e de sanea
mento? Quantos trabalhadores váo trabalhar nas barragens e nas indús
trias a elas relacionadas? E quanto eles váo enfim ganhar? 

Quem, entao, vai construir as escalas, hospitais, habita<;óes populares, 
etc., de que realmente precisamos? Se o problema é simplesrr.ente em
prego e produc;áo, entao porque náo empregar esses trabalhadores na 
produc;ao dos produtos que o país (e portante eles) realmente precisam? O 
aluguel das casas populares assim construídas, as taxas de água e sa
neamento pagas pelos consumidores, os impostas sobre a mercadoria e 
veículos que circulam pelas estradas, e a renda dos hospitais náo váo pagar 
toda a dívida de sua constru<;áo, mas pagam grande parte. Entretanto, nem 
com a exporta<;áo consegue-se pagar a dívida externa totalmente. 

O Brasil é um país relativamente pobre. Náo há saneamento ade
quado. Muitas das suas indústrias já nao tem condi<;óes de pagar o 
equipamento para eliminar sua polui<;áo. As águas brasileiras sáo alta
mente poluídas. Na caso das novas obras de barragens propostas, as 
indústrias para instala<;áo e aproveitamento da energia proveniente delas 
estáo entre as que mais espoliam o ambiente: siderúrgicas, refinarías 
petra-químicas, alumínio, etc. 

Nao havendo possibilidade de controlar a polui<;áo já existente, qual a 
sua previsáo para o futuro? Vamos ser tao ingenuos assim? Quem vai 
pagar pela polui<;áo provocada, que vai ter que viver entre as ruínas do 
ambiente, antes suportável e agradável? As indústrias, que urna vez aca
bado o minério, fecharáo as suas portas e se deslocaráo para outro lugar? 
Ou o povo brasileiro, que por aí fica, como ficou no nordeste, quando 
acabou a indústria ac;ucareira ou como ficou na floresta quando acabou a 
indústria da borracha e da seringa? Quem se beneficia de tais empreendi
mentos .. vistos cinqoenta, cem, ou duzentos anos depois? O povo? Os 
brasileiros? 

Terceiro: As hidrelétricas váo substituir ou ajudar a substituir o 
petróleo importado pelo país. Nao. Também náo. Náo se queima 
eletricidade em motor de automóvel, aviáo, barco ou caminháo. Por isso 
precisamos de petróleo, ou de álcool. 

Em alguns lugares, queima-se óleo diesel para gerar luz, para es
quentar caldeiróes (por exemplo na fabricac;áo de alimento, cerveja etc). 
Nessas circunstancias, sim. T endo maior produc;áo hidrelétrica, diminui-
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se a necessidade de queimar esse petróleo. Mas o petróleo continuará a 
ser indispensável onde náo tem usina de álcool (como em muitas partes do 
interior), para veículos, por algum tempo a mais. Também na produc;áo de 
tecidos sintéticos, nylon, plásticos, etc., o petróleo se torna indispensável, 
enquanto a tecnologia da produc;áo de "polymers", quer dizer, da matéria 
prima para plásticos, do álcool, continua sob estudos preliminares. 

Quero apontar, entáo, o fato de que a energia hidrelétrica vem 
somente substituir parte do petróleo importado (a grandes custos ), en
quanto o país vai progressivamente diminuindo o número de veículos que 
ainda rodam na base de petróleo e a produc;áo de plásticos derivados de 
petróleo, sendo substituído por estes veículos e produtos náo a hidro
eletricidade mas sim o álcool (se nao houver automóvel que ande a luz). 

Os geradores de luz a diese!, em áreas distantes de fontes energéticas 
centrais, como é o caso de muitas cidades e lugarejos no interior, semente 
podem se tomar apoiados ou substituídos por energia hidrelétrica 
quando forem construídas as linhas de super-alta tensáo necessária para 
transportar aquela energia até lá. Para táo pouco consumo, táo grande 
investimento (nas linhas) nao tem sentido. Por isso, váo ter que continuar a 
se abastecer de luz com produc;áo ou gerac;áo local, embora náo necessa
riamente a óleo diese!. 

No estado de Maine, nos EUA, estáo em construc;áo agora grandes 
centrais elétricas a base de lenha (lá náo tem carvao, nem petróleo, mas há 
muita floresta) . . Calcula-se que com cuidado e a renovac;ao natural da 
floresta, com abate circular, o estado pode tornar-se quase auto-suficiente 
em energia elétrica, por queimar a lenha - e que a preservac;áo floresta! 
assim providenciada também beneficiará o ambiente do estado, ao mesmo 
tempo que será empregado grande número de pessoas no corte, transporte 
e manobra das árvores, e no reflorest.amento e fiscalizac;áo ou protec;ao da 
floresta. Na Amazonia, em vez do Tucuruí, por que nao usar as árvores ali 
existentes de maneira mais racional? Em vez de inundá-las ou vende-las para 
o exterior, nao podemos queimá-la para produzir a mesma energia, sem 
inundar milhares de hectares indígenas e nao-indígenas, que possam repro
duzir as árvores em p~rpétuo, e também assegurar o uso da terra para outros 
fins quando o país quiser? 

Concluindo este ponto, podemos entáo apontar para outras maneiras 
de substituir do petróleo importado aquela parcela de sua energia que as 
hidrelétrk:as representariam, sendo que tratamos náo do total, como 
explicitei, mas de urna quantia bem mais acessível quanto a outros meios 
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já conhecidos para a sua produc;áo: energía solar, energía aeólica, a energia 
das marés (especialmente na boca do Amazonas), a energia das plantas 
nao cultivadas que crescem em todo e qualquer canto, mas que também 
podem ser cortadas, secadas e queimadas ou termentadas para produzir 
(ou melhor soltar) a sua energía, captada originalmente do sol através do 
processo de fotossíntese, etc. O Brasil nao tem maior cost.a (com marés e 
ondas), maior superficie (para receber energia solar) e maior cobertura 
vegetal (para produzir energía em usina ou destilaría) do que qualquer 

outro país tropical do mundo? E nao é nos trópicos que a incidencia solar, 
o impacto do sol, é sempre maior? E o Brasil nao deve estar na frente dos 
países de clima temperado no desenvolvimento dessas outras fontes 
alternativas de energia? E náo serao suficientes para substituir a parte 
do petróleo importado que o álcool náo vai substituir? E o Brasil enfim náo 
pode tornar-se náo somente autosuficiente na sua produc;áo de energía 
mas também tornar-se grande exportador de "know-how", da nova tec
nologia das fontes alternativas de energía? 

O grande desafio brasileiro hoje náo é de conquistar mais urna vez o 
Banco Mundial, ou os banqueiros japoneses, ingleses, alemaes ou ameri
canos, para financiar a construc;áo de hidrelétrlcas, algumas ou muitas 
das quais váo incidir sobre áreas indígenas, com conseqoencias muito 
graves (como em trabalho a ser brevemente publicado nos Anais do 
Museu da Universidade Federal de Santa Catarina, o Professor Sílvio 
Coelho dos Santos e eu apontamos ), mas é o de enxergar um novo rumo, 
um novo caminho, para o desenvolvimento das fontes alternativas de 
energia disponíveis no país, de maneira que se possa sair, dessa vez, do 

velho roteiro de dependencia perpétua dos países chamados "desenvolvi
dos'', dependente da sua tecnología, do seu financiamento, de suas deci
sóes que, enfim, levaráo muito mais em canta os seus próprios interesses 
do que os interesses do pavo brasileiro. 

Náo há razáo para colocar barragens em áreas indígenas, pelo menos 
barragens de táo grande porte como aquetas projetadas para o rio Xingu, 
que alagaráo até 6.000 Km2 das melhores terras do Brasil e afetarao até 
4.000 indígenas entre as 44 tribus da regiao, para náo falar nas pessoas 
nao-indígenas t.ambém a serem af eta das. 
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Há outras alternativas. Urna vez a terra ernbaixo d'água, urna vez 
qestruídas as culturas indígenas, quando o p~o brasileir~der aquela 
confiaq<;a de que o Brasil é (ou foi) o país do (seu) futuro, será tarde 
dernais. O desafio é agora. 

Para que colocar barragens ern áreas indígenas? Para que colocar 
essas barragens ern qualquer parte do país? 
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9. TERRA E CONFLITO NO PARQUE DO ARIPUANÁ -
O CASO SURUÍ · 

ABEL DE BARROS LIMA(*) 
BE 1 1 Y MINDUN l.AFER ( *) 
CARMEN JUNQUEIRA ( * *) 

Diante da multiplicac;áo de violencias contra chefes e comunidades 
indígenas, é da maior importancia discutir os conflitos acorridos na área 
Suruí e examiná-los dentro de urna perspectiva global da econornia brasi
leira, nao cometendo o erro de opor lnteresses de grupos igualmente 
pobres e injustic;ados que vivem no país. 

A situac;ao é típica de áreas indígenas, onde demarcar a terra é ponto 
fundamental, mas nao assegura, por si, a sua posse. No caso Suruí, a 
Funai, ao longo dos anos, nao conseguiu retirar os invasores, apesar de 
apelos multiplos aos órgaos competentes (lncra e Governo do T erritório) e 
da atitude intransigente e firme em defesa de suas terras. 

Sabe-se que a pressáo demográfica em Rondónia é enorme e se 
manifesta imediatamente como urna pressáo sobre a terra. Os projetos de 
colonizac;ao sao reconhecidamente insuficientes para atender as migra:. 
c;óes, como mostram os depoimentos do deputado Jerónimo Santana 
sobre a área reservada aos projetos fundiários, onde predominam grandes 
propriedades, dez vezes maiores que a correspondente aos PICs (Projetos 
Integrados de Colonizac;áo ). Náo basta, assim, demarcar as áreas indí
genas. É igualmente imprescindível destinar recursos para a vigilancia dos 
limites assentados. Na ausencia disso, apenas o uso da forc;;a impediria as 
continuas invasóes, o que exigiría a participac;;áo de contingentes a~ados 
f ederais, iniciativa que a F unai parece dispar-se a tomar apenas depois que 
as lideranc;as indígenas, por conta própria, iniciam as expedic;;óes de expul
sáo, insatisfeitas pela postura omissa do órgáo ou por medidas protela
tórias dos invasores. 

("') Integrantes do CESIND. S. Paulo. 

(* *) Pro~ do Programa de Pós-Gradua<;áo /eni Ciencias S<2Cla~s_da PUC - SP. 
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Os. Suruí da Rondónia sáo 250 pessoas vivendo numa área de 220 mil 
h'a., parte do Parque Indígena de Aripuaná. Suas duas aldeias distam apro
ximadamente 50 Km de Cacoal, cidade" beira da BR-364 (Cuiabá-Porto 
Velho), que náo existía em 1970 e hoje tem 20.000 habitantes. Assim, 
próximos ao grande eixo de desenvolvimento capitalista no centro-oeste, 
vém morrendo e perdendo suas terras desde o primeiro contato pacífico 
comos brancos. A atrac;áo data de 1968/ 1969, e deviam ser entáo pelo 
menos 600 pessoas. Entre 1971 e 1973, 200 Suruí, ou seja, 1/3 do grupo, 
morreram de sarampo, gripe, tuberculose. A invasáo de terra& também 
come<;ou cedo: já em 1971, a Cia. ltaporanga, urna empresa clandestina, 
loteava terra indígena. O número de colonos foi crescendo e em 1976, 
depois de muita Juta por parte da administrac;áo do Parque, o território 
Suruí f oi demarcado, perdendo, porém, urna parte invadida. O Ministro do 
Interior, Rangel Reis, chegou a ir " área, prometendo soluc;áo definitiva. 
Mas os colonos náo foram retirados, apesar de choques armados com os 
índios, o seu número cresce sempre. Hoje sáo cerca de 200 famílias 
ocupando lotes de 100 ha. cada urna - portante, sao 20 mil ha. que 

equivalem a 10% do território Suruí, plantando café, mandioca, milho, arroz, 
etc. Construíram sozinhas urna estrada de 20 km dentro da área, para 
escoamento da produc;áo. Provenientes das várias regióes de desemprego 
do país - Espírito Santo, ltaipu, Paraná - estáo dispostos a morrer pela 
terra onde trabalham em condic;óes táo duras. Em junho de 1979, o lncra 
prometeu transferí-los para algum projeto de colonizac;áo na Rondónia em 
abril de 1980, ao término das chuvas. Nessa promessa, o lncra seguiu 
instruc;óes do entáo Ministro da Agricultura, Antonio Delfim Netto. 

Vejamos, de forma sucinta, a seqOéncia dos. últimos acontecimentos 
em 1980 que, no final, apenas confirmam o impasse, aumentando as 
tensóes e a probabilidade de novo confronto sangrento. 

Os posseiros entram com ac;áo de manutenc;áo de posse no Fórum 
de Porto Velho, apenas para ganhar tempo, pois seu representante reco
nhece informalmente que a Uniáo preva ser legítima proprietária da área. 
(O defensor dos posseiros é o advogado Agenor Carvalho, que pretende 
iniciar-se na vida política do Território, militando em um dos partidos da 

oposic;áo ). 

A Funai logo depois inicia procedimento semelhante, ingressa com 
ac;áo e pede liminar para ser imediatamente reintegrada na posse da área 
invadida. As partes, no entanto, partindo da clara superioridade da Funai, 
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iniciam entendimentos para apressar a transferencia dos posseiros para 
noves lotes oferecidos pelo lncra em Cacoal (50 hectares para cada 
família) ou Pi menta Bueno ( 100 hectares ). As diferenc;as de área referem
se a dif ere ne; as de qualidade da terra, distancia, etc. Já f oi di to que essa 
disposic;áo de oferecer gratuitamente novos lotes aos posseiros pelo Incra 
foi obtida em condic;óes muito especiais, através de gestóes junto ao 
ministro da Agricultura na ocasiáo. Mas esse acordo representa urna 
espinha na garganta do lncra, que é o órgáo federal responsável pela 
política de ocupac;áo de terras da Uniáo, pois ele cría um precedente 
explosivo, se lembrarmos que só em Rondónia existem mais de 16 mil 
famílias na fila para a compra dos lotes-padróes que se demarcam ao 
longo das "linhas" abertas em ambos os lados do eixo constituído pela BR-
364. Outras 20 mil famílias esperam ansiosas a sua vez de increverem-se e 
o número náo deve parar táo cedo. Ora, se generalizada a situac;áo para o 
Brasil, esse acorde especial entre o lncra e a Funai estimularia a invasáo de 
terras da Uniáo, indígenas ou nao, tendo o lncra que se haver com as 
demandas que o precedente abriría. 

Por estas razóes, o lncra rejeitét fortemente qualquer acorde escrito 
com os invasores da área Suruí. As terras, além disso, estáo ainda em 
processo de demarcac;áo. Mas os representantes do Instituto estáo habili
tados a assumir compromisso, perante o Juiz Federal do Território, de 
entregar regularizados, com os papéis em ordem, a posse e o domínio dos 
novos lotes, desde que os posseiros procurem imediatamente o órgáo e 
acompanhem, para confirmar a escolha, seus funcionários encarregados 
das medic;óes e demarcac;óes. 

No início da audiéncia realizada para ser concretizado o acorde, em 16 
de setembro de 1980, o representante dos posseiros relutava apenas 
quanto ao prazo de 90 dias sugerido pelo Juiz e aceito conjuntamente pelo 
lncra e pela Funai, para que a área fosse desocupada, tempo que a grande 
maioria da quase centena de posseiros presente " sessáo julgava insufi
ciente para colher o produto das lavouras náo permanentes (milho, feijáo, 
arroz, etc.). A Funai já concordara (urna concessáo que julgou extrema e 
náo desejável) que todos poderiam voltar" área para colher o café em 81, 
mas que náo aceitaría aumentar o prazo de 90 días. Por sua vez, o lncra 
alegava ser esse o tempo máximo que se permitirla conceder, náo apenas 
em virtude do ritmo de trabalho de demarcac;áo das novas glebas, mas, 
principalmente, para atender rapidamente miJhares de famílias na regiáo 
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que esperavam, impacientes e inativas, a hora de ocupar seus lotes. 

(' A partir desse momento, a sessáo é constantemente tumultu~da por 
. - b rtas dos posseiros homens e mulheres determinados, 
1ntervenc;oes a e ' -

e surpreendentemente, reivindicam, agora, cutres pontos que ~ao en-
qu ' ta do acorde praticamente estabelecido (indenizac;oes por 
travam na pau . ) N 
b f ·t · aJ'uda em alimentos construc;áo de morad1as, etc. . a en e1 onas, ' _ 
ocasiáo, alguns dos presentes afirmaram que seus n~':1es nao ~onstavam 
da lista de posseiros arralados no processo, lida na in1c10 pelo Juiz. Outros, 
moradores da "linha" 11, que já tinham mantido contato como p:ssoal do 
lncra e visitado as novas glebas declaram: uns, que a terra nao é. boa, 
outros que é muito longe, outros, que o acesso é difícil, e assim por d1ante. 
A pres~nc;a de muitas mulheres que argumentam energicamente, quase 
aos gritos; 0 choro impaciente de crianc;as, alguma~ d: colo; os rostes 
cansados de urna longa e penosa viagem em cam1nhao a~erto, todos 
pobremente vestidos, resultavam num clima tenso, dramático e prova-

velmente incontrolável. 
A pedido do defensor dos posseiros, o Juiz suspendeu a sessáo, para 

que o.advogado se reunisse comos seus representados e lograsse chegar 
a um consenso. Na reabertura da audiéncia, agora sem a prese~c;a dos 
posseiros, 0 Dr. Agenor Carvalho declarou que mais de 90% dos 1nt~res
sados queriam 0 acorde. A sessáo foi entáo suspensa (era quase no1te) e 
reaberta na manhá seguinte, quando, surpreendentemente, o represen
tante dos posseiros adiantou que náo havia alcanc;ado o con~enso e q~e a 
decisáo era esperar pela sentenc;a da liminar. Soube-se depo1s que mu1tos 
posseiros, desde o início, náo tinham passado. ~r~c~rac;áo ao advogado, 0 

que tornava ainda mais difícil sua taref a concihatona. 
Na verdade as contradic;óes entre os posseiros sáo mais profundas do 

que a primeira ~sta seria possível imaginar. Urna parte está definitiva
mente contra a idéia de ser desalojada da área; outra parte reclama 
indenizac;óes, prazos mais longos e apenas uns poucos concordam com 
as condic;óes oferecidas pelo lncra e pela Funai. 

De qualquer modo, foi inesperada e também surp~eende~t~, no día 
seguinte, a noticia de que o Juiz decidira pela conce~sa~ da hminar que 
favorecia os posseiros, mantendo-os, pelo menos proVIsonamente, na área 
indígena. · Supóe-se que o magistrado privilegiou, ao dar urna se~tenc;a 
política, a condic;ao social, a situac;ao aflitiva de cerca de 200 famíhas de 
pobres lavradoares. A presenc;a daquela massa quase maltrapilha e sofrida 
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também deve ter contribuído para a decisáo, mas que, prosseguindo a 
~áo em seu rito ordinário, em 90 días, o Juiz acabarla por dar ganho de causa 
a Funai, restabelecendo-a na posse da terra reclamada. Os posseiros 
teriam assim o prazo mínimo para cuidar da mudanc;a. Estas sáo suposi
c;óes. 

Mas a concessáo da liminar é urna vantagem ilusória. Na verdade 
serviu apenas para alimentar as tensóes e a animosidade. Os posseiros, de 
um lado, sentiram-se fortalecidos e estimulados a permanecer, tomando a 
sentenc;a como um apoio da Justic;a. Por outro lado, o lncra e a Funai 
lavam as máos. Para ambos, a decisáo judicial cancela compromissos e 
que nada mais há a discutir. O Delegado Regional da Funai declara a 
imprensa que teme urna reac;áo violenta por parte das lideranc;as Suruí, e 
entra com mandado de seguranc;a contra a sentenc;a no T.F.R. Dias depois, 
como era de se esperar, a liminar é cassada e o órgáo tutor comec;a a tratar 
da expulsáo. As últimas noticias dáo conta das primeiras escaramuc;as na 

, 
linha 14. Indios Suruí expulsam violentamente algumas famílias, mas 
parece que náo há mortos a lamentar. Por enquanto. 

Como se ve, o caso Suruí é "sui-generis". Um caso único, insólito, no 
Brasil. Um caso onde, paradoxalmente, lncra e Funai combinaram esfor
c;os para solucionar de forma adequada os problemas que separam índios 
e posseiros. 

No entanto, outros fatores contribuem para reórientar as tensóes em 
dir~áo ao conflito aberto. Parece óbvio que as oposic;óes lideradas pelo 
PMDB em Rondónia dificilmente abandonaráo o único canal de expressáo 
e de mobilizac;áo que o regime autoritário que vige no país lhes deixou 
aberto: o de exercitar a política ouvindo e atendendo a grande massa da 
popula<;áo, constituída basicamente de pequenos lavradores e trabalha
dores rurais, apoiando-a contra as formas do lncra conduzir o assenta
mento das ondas rr.tigratórias que demandam o T erritório, privilegiando 
sempre os grandes capitalistas agrários, ao mesmo tempo em que recusa 
e confunde a imensa massa de colonos pobres que chega em busca de 
pequenos lotes. 

A oposic;áo mais conseqoente tem denunciado, de forma apropriada, 
a criminosa concentrac;áo fundiária no país dirigida pelo Estado, mas náo 
deve orientar sua ac;áo contra aterra Suruí, onde a Funai vem cumprindo 
na íntegra seu papel protetor. Cabe defender os interesses dos colonos e 
dos pobres sem terra, mas náo em detrimento dos interesses, dos direitos e 
da sobrevivencta indígenas. 
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f \ 1 o. UM ESTODO DE CASO: OS ÍNDlOS TUXÁ E A 

CONSTRU~O DA BARRAGEM DE ITAPARICA 

MARlA ROSÁRIO 
G. DE CARVALHO (*) 

A escolha do povo indígena T uxá, como objeto de análise para urna 
reuniáo que envolve questóes ligadas ao direito indígena, deve-se funda
mentalmente ao fato de enfrentar esse povo, no momento, urna ameac:;a 
concreta a sua integridade enquanto povo etnicamente diferenciado da 
sociedade nacional, face ao projeto de construc:;ao, já em andamento, do 
reservatório da Usina Hidrelétrica de ltaparica, no río Sao Francisco, que 
invadirá, parcial ou totalmente, oito municípios nos estados de Pernam
buco e Bahia: Petrolandia, Floresta, Itacuruba, Belém do Sao Francisco 
(Pernambuco), Rodelas, Chorrochó, Abaré e Glória (Bahía). Estando os 
Tuxá localizados no município de Rodelas, a construc:;áo do reservatório se 
constituí numa grave ameac:;a a perda do seu território, ao esfacelamento 
da sua coesáo por for<;a do deslocamento e a desorganizac:;áo do seu 
sistema sócio-económico e político. A ameac:;a de destruic:;áo da sociedade 
Tuxá constitui, pois, do nosso ponto de vista, urna flagrante violac:;áo aos 

-direitos humanos, ao mesmo tempo que questiona o caráter do Estado 
brasileiro como Estado pluriétnico, que nao garante o cumprimento dos 
princípios constitucionalmente definidos - a inalienabilidade das terras 
indígenas, conforme o disposto no artigo 196: "As terras habitadas pelos 
silvícolas sáo inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a eles 
cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao 
usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas 
existentes". A violac:;áo do próprio preceito constitucional é levada a efeito 
pela lei 6.001 - Estatuto do Índio - no seu artigo 20, § 1~ d) quando, 
atentando para interesses do desenvolvimento nacional, preve a realizac:;áo 
de obras públicas nas mesmas terras que a Constitui~áo declara como 

(*) Professora do Programa de Pós-Graduac;áo em Ciencias Sociais/UFBa. 
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bens inalienáveis da Uniáo e como de posse permanente dos índios. 
(> Por outro lado, enquanto tutelados do Estado brasileiro, representado 
pelo Ministério do Interior, através da FUNAI, os povos indígenas tem a lei 
definida conforme a orienta<;áo do tutor, configurando-se urna situac;áo 
marcadamente ambígua. Definindo-se o tutor como "indivíduo legal
mente encarregado de tutelar alguém, protetor, defensor", o próprio Esta
do se atribuí a tutela e defende os interesses do desenvolvimento e segu
ran<;a nacionais que, freqoentemente, se chocam com os interesses dos 
povos indígenas tutelados. Nesses termos, cabe o questionamento jurí
dico da duplicidade dos papéis exercidos - tutor de índios e salvaguarda 
dos interesses nacionais? Cabé urna apreciac;áo do Poder Judiciário 
naqueles casos em que se caracteriza o choque de interesses entre tutor e 
tutelado? Tais questóes, cruciais do ponto de vista do Direito Indígena, ou, 
melhor dizendo, da situac;áo do índio perante o direito no Brasil, poderáo 
conduzir, a partir da sua análise, a definic;áo de certos limites a ac;áo do 
Poder Público, a fiscalizac;áo do exercício da tutela e ao cumprimento de 
determinados direitos as sociedades indígenas. 

Dados Identificadores do grupo indígena 

Localizac;áo - Os índios que se autodenominam Tuxá, localizam-se 
na cidade de Rodelas, regiáo do sub-médio Sao Francisco. Área carac
terizada por clima. semi-árido, com baixas médias pluviométricas anuais e 
com solos predominantemente rasos, pedregosos e acentuadamente ero
didos, cobertura vegetal composta pela caatinga aberta, solos conside
rados mais apropriados para o pastoreio extensivo e sazonal. A prática da 
agricultura limita-se a estreita faixa disposta ao longo do rio, na depen
dencia da irriga<;áo. 

A Aldeia Tuxá constitui urna extensáo da rua principal da cidade de 
Rodelas, ocupando o seu extremo noroeste, paralelamente a margem do 
rio. Compreende um total de 57 casas, que abrigam urna popula<;áo de 
560 indivíduos, 262 homens e 298 mulheres. O Posto Indígena, instalado 
desde 1945, presta assistencia administrativa e médico-dentária a popu
la<;áo. 

A llha da Viúva, a única que teria escapado do processo de usurpac;áo 
levado a efeito pelos brancas sobre as trinta ilhas que os Tuxá possuíam 
originalmente, conforme documentac;áo histórica e depoimentos dos mais 
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velhos, constitui o espac;o agrícola indígena, extremamente exíguo para as 
necessidades da popula<;áo economicamente ativa. Tal exigoidade 
tem provocado, crescentemente, a imposic;áo como mecanismos alterna
tivos, dos sistemas de arrendamento e "meia", que marcam a dependencia 
do índio frente ao branca, e funcionam como debilitádores da ordem 
social, na medida em que os mais jovens muito cedo comec;am a buscar 
formas de sobrevivencia, além dos limites da Aldeia. A agricultura prati
cada apóia-se, fundamentalmente, no cultivo da cebola e do arroz, produ
tos orientados para o mercado regional, complementada com itens para 
subsistencia. Trata-se de urna agricultura por irrigac;áo, a base de eletro
bombas, e com utilizac;áo de fertilizantes - adubos químicos - carac
terizando um tipo de economia essencialmente comercial. A pequena 
criac;ao, principalmente de animais domésticos, e a pesca complementam 
as atividades económicas. 

O fato de se encontraremos Tuxá localizados na cidade e já num 
avanc;ado processo de aculturac;áo, com todas as suas repercussóes nega
tivas, nao implicou a perda de certas práticas rituais, consideradas tradi
cionais pelos mais velhos e f onte de forc;a. Assim é que mantem o Toré e o 
particular ou oculto, considerados a ciencia indígena, ámbito de ac;áo dos 
encantados, representados pelo pajé e mestras. Além da sua grande 
importancia para a coesáo do povo indígena local, fonte de dignidade e 
fortalecimento étnico "nós ternos nossa tradi<;áo, é a única coisa que nós 
ternos ainda hoje" -tais práticas rituais tem significado um elemento de 
comunicac;ao entre os índios do Nordeste, aqueles que as conservam, 
encarregando-se de transmití-las aos que as perderam. Desse modo, os 

- Tuxá transmitiram-nas aos Kiriri (Bahia) e Atikum (Pernambuco), num 
movimento que náo é isolado, mas parece ampliar-se, implicando um 
trabalho consciente de afirmac;áo e f ortalecimento da etnicidade. 

Quadro Histórico - A documentac;áo histórica relativa aos Tuxá é mar
cada por certa imprecisáo, exigindo a leitura sistemática das fontes e um 
posterior trabalho comparativo, que permita certas conclusóes quanto a 
época do aldeamento, identidade étnica do povo ou pavos aldeado (s) na 
Missao de Rodelas, e a existencia de títulos dominiais de terra. 

As indicac;óes parecem permitir a conclusáo de que os índios que 
atualmente se autodenominam Tuxá náo teriam sido originalmente alcan
~ados na atual localidade de Rodelas, para aí tendo-se deslocado em data 
posterior. Hohenthal, em visita aos Tuxá em 1952, conduiu que as 
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tradic;óes do grupo levavam a pensar ter ele vivido, "em outros tempos, nas 
iíhas onde as antigas missóes de Assunc;áo e Santa Maria foram fundadas" 
( 1960, 45 ). Vale obseIVar que as ilhas citadas localizavam-se próximas urna 
da outra, no estado de Pernambuco. Assinala, ainda, Hohenthal que os 
referidos índios "foram encontrados juntamente com os Periá, em 1759, 
no rio Sáo Francisco, na regiáo imediatamente oposta a confluéncia dorio 
Pajeú, o que os coloca nas redondezas de Rodelas (op. cit, 46). Levando-se 
em conta que Pu rus, Periá, Porcás, Procazes constituíram variantes (d. 
Hohenthal) é significativo que os atuais Tuxá se identifiquem como perten
centes a "Tribo Tuxá, nac;áo Proká, caboclos de arco e flecha e maracá", 
como significativa também é a iradic;áo oral Tuxá, através dos depoi
mentos das pessoas mais velhas, que declaram haver sido o primeiro 
aldeamento em Sorobabá, de onde saíram "para os lados da Bahía" , por 
f or<;a de urna grande enchente que termino u por deslocá-los para Rodelas, 
onde teriam formado nova aldeia. 

Barbosa Lima Sobrinho, nas suas notas em comentário ao Pe. Mar
tinho de Nantes, afirma náo ser "pacífica a localizac;áo desta aldeia 
(Rodelas) ou do que seja a regiáo Rodelas" ( 1979, 106, nota 6), concluindo 
que a Missáo dos Rodelas deveria localizar-se na margem esquerda do rio 
Sao Francisco, e que teria havido outra missáo do lado baiano, i.e., na 
margem direita do rio, que acabou ficando a cargo dos jesu(tas ( op. cit, 
107, nota 7). Tais dados parecem, por outro lado, conduzir a idéia da 
existencia de urna Residencia do rio de Sáo Francisco dividida em mais de 
urna missao, e compreendendo povos da mesma etnia, ou etnias dife
rentes, cuja proximidade física e ac;áo missionária os teriam tornado cul
turalmente afins. Serafim Leite, a esse propósito, dá o Pe. Joáo de Barros 
como o fundador das Missóes de Rodelas" que já desde 1669 fala da Aldeia 
de Sorobeba com a qual estava em contato" ( 1945, 293 ), e mais ·adiante 
afirma que as missóes se desenvolviam rapidamente e que o superior das _ 
Missóes de Rodelas, atendendo determinac;6es do Gov. geral do Brasil, 
D. Joáo de Lencastro, mandara "cavar as cruzes que demarcava as terras de 
cada urna das Aldeias de Zorobabé, Oacará e Curumambá, operac;ao 
realizada a 19_,de julho de 1696, em Rodelas" (op. cit, 299). 

Conforme Edelweiss ( 1952), em 1698, coma saída dos jesuítas das 
reduc;6es do Sáo Francisco, teria sido suprimida a aldeia dos Rodelas. 
Dessa formá, como conclui Nasser ( 1.975 ), a aldeia com o mesmo neme 
citada por Caldas ( 1951) no seu mapa geral das aldeias da Capitanía da , 
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. Bahia em 1758, deveria ser outra aldeia, "ocupada por-indios Porcás e 
: dirigida por capuchinhos italianos". Reforc;ando tal conclusáo, Accioli e 

Amaral nomeiam como estando sob a administrac;áo dos padres capuchi
. nhos italianos, as missóes ''da Virgem, da tribu Procazes ... ; a do Araxá, de 

nac;ao Procazes, cuja igreja era da invocac;áo de Nossa Senhora de Belém; 
Rodelas, da mesma nac;áo, que tinha igreja dedicada a S. Joáo Baptista 

. ( 1937, 510). 

Durante o período em que permaneceram sob a administrac;áo dos 
missionários, essas aldeias foram submetidas a sérias perseguic;óes por 
parte dos "Senhores da Casa da Torre" que encaravam as aldeias indí
genas como obstáculo a sua larga expansáo. O perigo constituído pelas 
grandes extensóes de terras denominadas pela família da Casa da Torre é 
assinalado por Serafim Leite, ao afirmar que "O caso das Aldeias de 
Rodelas, como ser assim táo desagradável para os Padres, que netas 
estavam, foi útil para os Índios, e veio pór a descoberto a situac;áo perigosa 
dos latifúndios demasiado grandes. Ainda que os sesmeiros deviam dar 
terras para os Índios, a indeterminac;áo da lei colocava praticamente na 
mao deles, toda a vida religiosa e civil, impedindo a colonizac;áo pro
gressiva e a criac;áo de Aldeias e povoados" (op. cit, 306). 

Como mecanismo aparente de controle das arbitrariedades, as al
deias localizadas nos sertóes viriam a receber, conforme determinac;áo de 
El-Reí, em Alvará, em forma de lei, de 23 de nov~mbro de 1700, urna légua 
de terra em quadra, com a advertencia de que "para cada Aldeia e náo para 
o Missionário, mando dar estas terras,porque pertencemaos Índios e náo a 
eles, e porque tendo-as os Índios, os ficam logrando os Missionários no que 

-1hes for necessário para ajudar o seu sustento e para o ornato e custeio das 
lgrejas" (Alvará Régio, 1700). A lei de 4 de junho de 1703 confirma a de 
1700 "a cada Aldeia de Índios se dará urna légua de terra em quadra, para 
seus mantimentos;· espac;o para igreja e adro; terras para casa e pessoal do 
Pároco; congrua aos Párocos, esta pela Fazenda Real" (Leite op. cit., 307). 

Do exposto, parece:-nos possível definir como pontos relativamente 
con elusivos: 

1. A existencia de mais de urna Missáo dos Rodelas que deveriam se 
localizar, simultaneamente, nos estados da Bahia e Pernambuco; 

2. A presen~a predominante de índios Porcás ou Proká nessas missóes, 
conforme as fontes consultadas; 

3. A possibil!dade dos primeiro~ Proká/Truká terem sido aldeados na Jlha 
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de Sorobabé, incluída na jurisdic;áo pernambucana (Nantes 1980 
"122), de onde teriam provavelmente se destocado para terra firme, do 

lado da Bahia, no final do século XVlll; _ . 

4. A doac;áo de El-Rei, em 1700, aos índios do sert.ao, entre os qua1s se 

incluiriam, de urna légua em quadra de terra; . . 

Tal área deveria abranger as ilhas fronteiras a Alde1a de Rodelas, tn-5. 
cluídas, pois, no estado de Pernambuco. 
o último ponto - a propriedade, por doac;áo, das ilhas fronteiras .ª 

Ald 
· _ é largamente comprovada pela correspondéncia da Diretona 

eta "d - d terre 
Geral dos f ndios, havendo referencias explícitas a emar~ac;ao os -
nos que háo sido doados a esses índios ou Aldeias por diferentes Cartas 
Régias, ou dos quais tenham adquirido permane~te ~osse . . . o que de 
certo terá dado lugar as questóes com que lhes sao disputadas ou ~sur
pada~ nao só por particulares ou proprietários circu~vi~inhos,. cº"?º a1nda 
as llhas fronteiras a aldeia de Rodelas, a margem dtre1ta ~o no Sao :ran
cisco na comarca de Monte Santo, pela Camara de Maraca JU, n~ locahdade 
oposta pertencente a Pernambuco", (Diretoria Geral de fnd1os, agosto, 
1858). 

1

"A Aldeia de Rodelas nQ Termo do Pambu tem 140 indígenas . . . 
Receiam os índios que as Autoridades da Província de Pernambuco os 
esbulhem das ilhas que possuem no rio de Sao Francis.o, e recl~mam os 
seus títulos da Secretaria da Província, em cujo Arquivo os na~ t~nho 
podido achar (Relatório Anual do Estado das Aldeias desta Provincia -

Diretoria Geral dos Índios (janeiro 1855). 
A existencia de títulos sobre essas ilhas nao é , pois, comprovada, 

sendo necessário um trabalho de levantamento que possa permitir alguma 
definic;áo sobre o assunto. As terilativas de u~urpac;ao, .por outro lado, 
concretizaram-se e, do provável total de trinta ilhas antenorment~, sob o 
domínio do povo indígena, restou no século XX apenas a llha da Viuva, de 
táo pequena extensao que nao é capaz de ate~d~r as n~cessidades da 
populac;áo, através do seu aproveitamento econom1co-agncola. E é sobre 
essa área, que se caracteriza como seu espac;o agrícola, e mais aquela na 
qua\ espacialmente se distribui a populac;ao indígena e que se pode carac
terizar como· seu espac;o físico-residencial, que se pretende exercer u~a 
ac;ao expropriatória, cujos aspectos jurídico- legais examinaremos a segutr. 

A sp ectos jurídico-legais - Destacaremos inicialmente certos itens 
para análise, que, por nos parecerem de importancia fundamenta\, p~de
rao funcionar como ordenares a discussao, a eles podendo seguir-se 
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outros. 

1. A titulac;áo das terras em questáo - o povo indígena caracterizando-se 
como proprietário de domínio pleno ou posseiro? 

2. Os direitos constitucionalmente previstos na situac;áo de proprietário ou 
posseiro. 

3. O interesse nacional sobrepairando ao direito de propriedade. 
4. O caráter da desapropriac;áo no caso de bens inalienáveis - o justo 

prec;o. 
5. A má aplicac;áo do justo prec;o - a apreciac;áo judicial visando correc;áo. 
6. O caráter do justo prec;o - a obrigatoiiedade de destinar-se ao povo 

indígena, nos casos de deslocamento, "área equivalente a anterior, 
inclusive quanto as condic;óes ecológicas" (artigo 20 § 3~ - Lei 6.001 
- Estatuto do Índio) pressupondo a salvaguarda das tradic;óes e identi
dade étnica do povo indígena? 

No caso em questáo, duas alternativas se apresentam para a carac
terizac;áo das terras: 1. trata-se de terras ocupadas ou habitadas pelos 
silvícolas, a que se referem os artigos 4~, IV e 198 da Constituic;áo - as 
terras ocupadas pelos silvícolas incluem-se entre os bens da Uniáo (4~ IV) e 
"sao inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a eles cabendo a 
sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto 
exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes" 
(Artigo 198). 2. trata-se de "terras de domínio das comunidades indígenas 
ou de silvícolas" (Artigo 17, 111 - Lei 6.001 ). Na medida em que a alter
nativa 2 pressupóe " . .. terras havidas por qualquer das formas de aqui
sic;áo do domínio, nos termos da legislac;áo civil" (Artigo 32 - Lei 6.001 ), a 
inexistencia de títulos que caracterizam tal situac;áo implicaría em ter que 
considerá-las como terras ocupadas por silvícolas e sob a sua posse 
permanente. Nesse caso, os T uxá caracterizar-se-iam como posseiros de 
terras da Uniáo. No entanto, poder-se-ia, invocando o Alvará Régio de 23 
de novembro de 1700 e a lei de 4 de junho de 1703, caracterizar suas terras 
como de domínio de comunidade indígena, havidas por doac;áo? A 
questáo escapa a nossa apreciac;ao, como parece escapar ao controle dos 
próprios juristas, devido a grande imprecisáo quanto a revogac;áo de leis 
anteriores a Constituic;áo. Todavía, supondo-se a possibilidade de assim 
caracterizá-las - domínio da comunidade indígena, havidas por doac;áo 
- o que as distinguiría daquelas consideradas como bens de Uniáo e 
ocupadas ou utilizadas pelos silvícolas? 
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Conforme 0 Artigo 39. constituiriam bens do Patrimonio Indígena 

(Mgo 39, J - Lei 6.001) e, como tal, náo podendo "ser obj~t~ de arren
damento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restr1n1a. º, plen?, 
exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos s1lvicolas 
(Artigo 18 - Lei 6.001). Nesse caso, os direitos. constituci~~almente 
previstos para a situac:;áo de proprietário confi~urana~ ~ do':r11n10 pleno, 
escapando, pois, a necessidade de demarcac:;ao adm1n1strativa. Porém, 
também nesse caso, o domínio pleno é restringido ou limitado, na de
pendencia de urna situac:;áo excepcional que implique na inteivenc:;áo da 
Uniáo - na ausencia de soluc:;áo alternativa - em área indígena; no caso 
específico Tuxá, a inteivenc:;áo caracteriza-se como excepcional, m~tivada 
pela "realizac:;áo de obras públicas que interessam ao desenvolvimento 
nacional'' (Artigo 20, § 1 ~ d). Condui-se, pois, que, se dispuséssemos dos 
instrumentos legais necessários a caracterizac:;áo das terras T uxá como de 
domínio pleno do povo indígena, isso náo obstaria a ac;áo da Uniáo, ac;áo 
motivada pela realizac:;áo de obras públicas orientadas para o desenvol
vimento nacional. Nesses termos, o público tende a se impor ao privado, a 
alienac;áo define-se como compulsória, o interessé público sobrepaira. 
Logo, conforme a Coristituic;áo, mesmo a propriedade privada é passível 
de utilizac;áo pelo Poder Público, em neme da coletividade e da seguranc:;a 
do Estado brasileiro. Restaría, assim, apenas direito a justa indeniza<;áo. 
"É assegurado o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriac;áo 
por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante 

prévia e justa indenizac;áo em dinheiro ... " (Artigo 153, § 22). 

Tratando-se de terras indígenas, a justa indenizac;áo, dado o caráter de 
inalienabilidade constitucionalmente definido, deve ser em subrogac;áo da 
propriedade desaprorpiada por outra em condic:;óes equivalentes. Nesse 
.caso, a justa indenizac;áo implica outra área com condic:;óes suficientes e 
equivalente a anterior, responsabilizando-se a Uniáo por arcar com o ónus 
de todas as despesas necessárias. Cabe, ainda, (conforme opiniáo do Prof. 
Calmon dos Passos, em consulta que a ele fizemos ), a discussáo em juízo 
da conveniencia ou náo, da justeza ou nao, da indenizac:;áo. Urna vez 
comprovada a nao justeza, a Uniáo pode ser obrigada, judicialmente, a 
destinar ao povo indígena outra área que preencha as condi<;óes previstas 

em lei. 
No entanto, a ac:;áo arbitrária que se tem desenvolvido sobre as terras 

indígenas, com a conseqoente reduc:;áo das áreas originais, impóe a dis-
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cussao da caracte~áo do justo p~o <levemos entende .. lo como aquele 
equivalente a área efetivamente ocupada pelo povo no momento do seu 
deslocamento, ou, ao contrário, equivalente a área de posse imemorial e 
"atendendo a situac:;áo atual e ao consenso histórico sobre aantigaidade da 
ocupac;ao ... " (Artigo 25 - Lei 6001 )? 

A análise dessa questáo parece-nos fundamental, na medida em que 
o acompanhamento de casos de deslocamento de povos indígenas exige 
urna clara definic:;áo dos direitos envolvidos. Levando-se em canta, pois, 
no caso em análise, o consenso histórico, quer através da memória do 
povo, quer da documentac:;áo histórica, o justo prec:;o deveria compreender 
e~ensáo de terra equivalente a área correspondente ao total das ilhas 
historicamente ocupadas por esses índios, como forma, inclusive, de 
gaFantir o preceito constitucional que assegura a sua inalienabilidad~. 
Desse modo, ao basear-se no consenso histórico e na posse imemorial, 
estar-se-ia, indiretamente, cumprindo o disposto no artigo 62 "ficam decla
radas a nulidade e a extinc:;áo dos efeitos jurídicos dos ates de qualquer 
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupac:;áo das 
terras habitadas pelos índios ou comunidades indígenas", e no§ l~ "apli
ca-se o disposto neste artigo as terras que tenham sido desocupadas pelos 
índios ou comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo de autori
dade e particular". 

Um outro ponto importante refere-se ao exercício da tutela e a possibi
lidade de sua avaliac:;áo por parte do Poder Judiciário. Obseiva o Prof. 
Dallari que "no regime de tutela comum, a nomea~áo do tutor se faz com 

· interven~áo judicial e o Ministério Público fiscaliza o exercício da tutela, 
podendo inclusive pedir a destitui~áo do tutor. No regime de tutela especial 
estabelecido para os índios náo há inteiven~ao judicial, pois a própria lei já 
indicou o tutor, que é um órgáo vinculado ao Poder Executivo Federal e 
cuja responsabilidade também escapa ao controle judicial.. .. O exercício da 
tutela fica, inevitavelmente, condicionado a política indigenista do Poder 
Executivo Federal. Se este adatar alguma providencia contrária aos inte
resses dois índios, estes ficam, praticamente, sem defesa, pois o tutor: a quem 
cabe defende-los, é órgáo do governo federal" (O Índio: sua capacidade 
jurídica e suas terras ). Consideramos, porém, ser o regime de tutela 
especial passível de apreciac:;áo judicial, tomando em conta ( cf. prof. Calmen 
dos Passos) que "a lei nao poderá excluir da aprecia~áo do Poder Judiciário 
qualquer lesáo de direito individual" (Artigo 153 § 4~). Conseqüentemente, 
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ainda que-se trate de um regime tutelar estabelecido nao por iniciativa do 
Ministério Público, e nao estando sujeito, pois, a controle do Poder Judl· 
ciário náo escaparia da sua aprecia~ao, tendo o Ministério Público pre
legitima~áo para tal. Assim sendo, nos casos em que conflitar o interesse 
do representante legal com o interesse do repres~ntado, caberá a condi~ao 
de curador especial, podendo também o próprio Ministério Público tomar a 
iniciativa. 

Finalmente, quais as medidas de caráter preventivo que poderiam ser 
tomadas, visando a salvaguarda dos direitos do povo indígena amea~adp 
de deslocamento? Parece limitar-se a apenas duas: 1. advertir a companhia . 
responsável - Companhia Hidrelétrica do Sao Francisco, no caso em 
questáo - sobre a presen~a de um povo indígena na área a ser inundada. 

Desconsiderada a advertencia cabe, 2. um mandado de seguran~a pre
ventivo para obstar o comportamento e garantir ao povo indígena os direitos 
assegurados por lei. 
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11. ATERRA, A USINA E OS ÍNDIOS 
DO P.I. MANGUEIRINHA * 

Cecília Maria Vieira Helm * * 

INTRODU<;ÁO 

No sudoeste do Estado do Paraná, próximo as cidades de Pato 
Branca, Cel. Vivida, Chopinzinho e Mangueirinha está situado o Posta 
Indígena Mangueirinha administrado pela Funda<;áo Nacional do Índio. 

Índio agricultores, Guaraní e Kaingang 1, sáo os habitantes das Glebas 
"A" e "C" com 33.000.000 m2 e 41.000.000 m2, respectivamente2. Ainda 
existe a Gleba "B" com 89.757.638 m2, conforme ilustra o Mapa 1, em 
anexo, neste trabalho. 

O domínio da Uniáo e o usufruto das terras pelos índios com referen
cia a Gleba "B", vem senda disputados na justic;a, tendo em vista que o 
Grupo F. Slaviero & Filhos S/A-lndústria e Comércio de Madeiras alega 
ser o proprietário desta Gleba e, os índios, - que já ocuparam toda a área 
- esperam reaver a posse desse território que historicamente lhes per
tence. 

*0 presente trabalho foi originalmente apresentado na Reuniáo: Os Índios Perante o Direito 
no Brasil, em outubro de 1980t na Cidade de Florianópolis, S.C. Com algumas modificac;óes 
foi apresentado durante a XIII Reuniáo Nacional da Associac;áo Brasileira de Antropologia 
realizada em Sao Paulo de 4 a 7 de abril de 1982, para o Grupo de Trabalho: as Hidrelétricas e 
os Índios. 

* *Este estudo integra o Pro jeto: Construc;áo de Barramentos e os índios na Regiáo Sul e faz 
parte da programac;áo do Curso de Pós-Graduac;ao em Ciencias Sociais da UFSC e tem o 
apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cienbñco e Tecnológico, CNPq. 

· * * * Prof essor Titular do Departamento de Antropologoia da Uf Pr. e colaborador do Pro
grama de Pós-Graduac;ao em C. Sociais da UFSC (Convenio). É pesquisador-bolsista do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. 

1 De acorde com dados oficiais sao 300 ínpios Guarani e 900 Kaingang. Sao produtores de 
milho, feijao, arroz, mandioca, abóbora e, recentemente, os Kaingang estáo realizando lavouras 
~e soja. 

Esses totais constam da Escritura Pública lavrada pelo 8~ Tabelionato da Comarca de 
Curitiba, Livro 31-N, fls 031. 
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HISTÓRIA 

A memória Kaingang e as fontes históricas relatam que as terras da 

Reserva de Mangueirinha sáo dos índios - antigos habitantes desse terri
tório _ que as receberam em pagamento por servic;os prestados ao 

Govemo Imperial, na Colonia Militar do Chopim 3. . . 
Resolvida a Questáo das Missóes em 1889, - que garantiu ao Brasil o 

território compreendido entre os rios Chopim e Chapecó, cuja posse era 
contestada pelo Governo da Argentina - as terras indígenas passaram a 
ser invadidas por madeireiros e fazendeiros, a ponto do Governo do Estado 
do Paraná sentir a necessidade: no início deste século, de regularizar a 

situac;áo. 
Através do Decreto n<:? 64 de dois de marc;o de 1903 o Governo do 

Estado do Paraná decidiu: 
" ... atendendo a que a tribu de índios caingangs, ao mando 
do cacique Antonio Joaquim Cretán, acha-se estabelecida a 
margem esquerda do ribeiráo do Lageado Grande, ... (2) 
considerando que é míster garantir-lhes morada estavel 
de modo a se dedicarem a agricultura a que estáo 
afeitas, (o grifo é nosso) usando da autorizac;áo que lhe é 
conferida pelo art. 29 da Lei n<:? 068 de 20 de dezembro de 
1892 Decreta: art. único. Fica reservada para o estabe
lecimento de tribus indígenas as terras ocupadas pelas 
cabildas do cacique Cretán com as seguintes divisas: a partir 
da cabeceira do ribeiráo do Lageado Grande a cabeceira do 
ribeirao Palmeirinha, e por estes dous rios abaixo até ao rio 
lguassú que será divisa norte, respeitados os direitos de 

. " terce1Tos . 

Este ato do Govemo, ape5ar de reduzi.r o antigo território p~ra 17 .789 . 
ha. serviu para garantir aos indígenas a posse daquelas terras. 

3ver a respeito os depoimentos dos indígenas registrados por C.M. V. Helm, A lntegra<;áo do 

f ndio na Estrutura Agrária do Paraná: o caso Kaingang, 197 4, Curitiba, p. 96 e por M.LM. Pires, 
Guaraní e Kaingang no Paraná: um estudo de rela<;óes intertribais, 1975, Brasília, p. 40-4, e o 

trabalho do historiador Ruy Christovam Wachowicz sobre: "O papel dos índios na ocupa<;áo 

do sudoeste paranaense", 1980, Curitiba, m imeo. 
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No entretanto, em 1949, um acordo celebrado entre o Ministério da 
Agricultura e o Govemo Estadual do Sr. Moisés Lupion privou os índios de 
extensa área de seu território. A Reserva de Mangueirinha foi medida pela 
Fundac;áo Paranaense de Colonizac;áo e lmigrac;áo.que a subdividiu em 3 
Glebas, conforme se le no Mapa n<:? 1. Ficaram para os indígenas as Glebas 
"A" e "C" . A Gleba "B" com 89.757.638 m3 que compreende a parte 
central da Reserva, onde se localizam as terras mais férteis - foi grilada no 
início da década dos anos sessenta e transferida pela Fundac;ao para o 
grupo económico Forte-Khury que, posteriormente, a vendeu para os 
Slaviero. Nessa Gleba "B" existe urna imensa floresta de araucárias esti
mada em 150.000 pinheiros e urna significativa variedade de madeiras de 
lei. Sobrevivem nessa floresta animais selvagens e grande variedade de 
pássaros. Tanto os Guarani, como os Kaingang, que habitavam esta parte 
do território foram expulsos pelos grileiros e tiveram suas casas queimadas 

e destruídas suas plantac;óes. As atividades de coleta destes grupos indí
genas ficaram bem reduzidas 4 . 

A história recente dos índios de Mangueirinha - Guarani e Kaingang 
- é a da Juta pela recuperac;áo das terras e da floresta da Gleba "B". 
Liderados pelo entáo cacique Angelo Cretán sofreram várias pressóes e 
ameac;as, a ponto de ser preparada urna emboscada contra o cacique, que 
veio a falecer em 1980. Com isto, os indígenas do sul do Brasil perderam 
um líder arduamente empenhado na luta pela terra. 

O movimento indígena teve repercussóes significativas, a ponto de 
sensibilizar a opiniáo pública brasileira, para os acontecimentos que esta
vam ocorrendo no sudoeste do Paraná.5 

A Fundac;áo Nacional do Índio pressionada pelas lideranc;as indígenas 
e por aqueles que se interessam pela sorte dos índios, passou a demonstrar 
um interesse maior pela causa dos Guarani e Kaingang de Mangueirinha. 

No ano de 1980, solicitou a dois pesquisadores do Departamento de 
Ciencias Humanas do Instituto de Ciencias Aplicadas de Limeira, Sáo 

4 Estes índios encontram no fruto da araucácia - no pinháo - um importante alimento 
nos meses de inverno. 

5 Toda a im prensa nacional deu cobertura ao moví mento indígena e documentou os 
acontecimentos que se desenrolaram em Mangueirinha e que culminaram com a morte 
do cacique Cretan. 
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Paulo, para realizarem um levantamento na Reserva de Mangueirinha, para 
obter dados que comprovassem que a área em litigio era habitada tradi
cionalmente por índios Guaraní e Kaingang 6. O documento elaborado 
por Lombardi e Nakamura informa que foram localizados, nas terras em 
litigio, restos dos antigos aldeamentos dos Guarani e dos Kaingang. O 
Relatório descreve que: 

"Os Kaingáng habitaram em dois locais, onde possuíam 
aldeia e roc;as: o primeiro, localizava-se nas proximidades do 
río do Tigre; no local conhecido por Paiol do Tigre; o outro, 
localizava-se próxill)O a cabeceira do córrego Passo Liso. Os 
Guaraní possuíam tres aldeamentos: o primeiro, localizava
se próximo ao rio Butiá, no local conhecido pelo mesmo 
nome; os outros dois, eram denominados de Sete Voltas, 
pela proximidade de um trecho do rio Lageado Grande que 
recebe a denominac;áo de Sete Voltas" . 

Relata ainda o seguinte: 

"Para comprovar cientificamente (o grifo é nosso) que a 
regiáo foi habitat destes índios, visitamos alguns destes lo
cais: no conhecido por Butiá, encontramos a trilha usada 
pelos índios, que em algumas partes chega a ter um metro 
de profundidade; vestígios de antigas malocas, bem como 
das áreas destinadas a agricultura e que hoje constituem 
manchas de capoeira na densa floresta de araucária; ... no 
local denominado Paiol dq, Tigre, verificamos vestígios de 
antigo aldeamento e dos roc;ados ... na cabeceira do córrego 
Passo Liso existem sinais da localizac;áo das malocas e 
roc;ados, bem como de algumas árvores frutíferas plantadas 
pelos índios quando habitaram o local..." (p. 55-6) 

Tanto o documento elaborado por solicitac;áo da FUNAI, como outros 

estudos, de caráter antropológico, 7 fornecerm informac;óes que permitem 
dizer que as Glebas "A", "B" e "C" sáo o território de posse histórica e legal 
dos Guarani e Kaingang do Posto Indígena Mangueirinha. 

6 Lombardi, José C. e Nakamura, Miguel realizaram duas visitas aoP.I. Manguerinha, no ano 
de 1980, a convite da Funda<;áo Nacional do Índio e, encaminharam documento sobre a 
"Organiza<;áo Social da Funda<;áo dos Índios Kaingang e Guaraní de Mangueirinha", 
Limeira, S.P. 198 1:55-6. 

7 Helm . C.M.V. 1974 e Pires, M.L.M .. 1975. 
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Os índios tém direitos históricos sobre todo o território que é 0 seu 
habitat tradicional, conforme bem ilustra o Mapa Etno-Histórico de Curt 
Nimuendajú8, principal documento, a nosso ver, que registra a localizac;áo 
das Famílias Lingüísticas das Tribos da América do Sul, incluindo os Je e 
os Tupi-Guaraní, as quais pertencem os Kaingang e os Guaraní. 

A memória tribal também relata fatos que váo de encontro aos regis
trados por historiadores que afirmam terem os índios Guarani e Kaingang 
direitos sobre aquetas terras, urna vez que as receberam do Governo em 
pagamento por servic;os prestados no passado, conforme já descrevemos. 

Do ponto de vista da legalidade, a tese hoje defendida pela própria 
Fundac;áo Nacional do Índio - que tenta recuperar a Gleba "B'', apoiada 
na Constituic;áo Federal e na Lei n~ 6.001 de 19/12n3 (Estatuto do Índio>9 
está baseada no argumento de que as terras ocupadas pelos índios sao 
bens inalienáveis da UNIAO e, portanto, intransferíveis a terceiros. 

Enquanto o Processo se arrasta lentamente na Justic;a 10, os indígenas 
tém-se organizado e mobilizado contínuamente reivindicando seu direito 
aterra 11. 

A USINA HIDRELÉTRICA SAL TO SANTIAGO 

Enquanto os Guarani e os Kaingáng estavam atentos a questao da 
recuperac;áo de suas terras e reserva de pinheiros da Gleba "B", nos 
escritórios das Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A - ELETROSUL _ 

- subsidiária das Centrais Elétricas Brasileiras - ELETROBRÁS -, se proje
tava a construc;áo da Usina Hidrelétrica Salto Santiago. 

8 O Mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendajú está sendo publicado em portugues, pelo 
IBGE, Rio de Janeiro, em colaborac;ao com a Funda<;ao Nacional Pró-Memória. 1981 e, 
por Alfred Métraux foi publicado no Handbook of South American lndians, com a deno
mina<;ao de Mapa das tribos do Brasil Oriental, vol. 1, 1946. 

9 Constituic;ao Federal, artigas 4~, IV e 129 e no Estatuto do Índio, Cap. JI Das Terras 
Ocupadas, art. 22, p. 10. 

1 O O Processo se encontra em última instancia judicial, no S.T. F. R. 
11 Em apoio as reivindica<;óes dos índios de Mangueirinha foi criado, em 13 de julho de 

1981, em Salvador, capital do Estado da·t3ahia, durante a XXXIII Reuniáo Nacional da 
SBPC um Comité Nacional Pró-Mangueirinha. Também o CIMI tem dado apoio aos 
indígenas do sul do País e, em Luta Indígena e Porantin publica notícias sobre os 
Movimentos Indígenas. 
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o envoMmento com a questáo ligada a terra era táo forte que náo s~ 
.t, . 12 A deram conta da altera<;áo que iría novamente ocorrer em seu tern ono . 

constru<;áo da Usina Hidrelétrica Salto Santiago, iniciada na metade da 
década de setenta, reduziria ainda mais a área da Reserva desses índios. 

A Usina foi construída pela ELETROSUL no curso principal do rio 
Igua<;ú, entre os Municípios de Laranjeiras do Sul e Chopinzinho e a urna 
distancia de 340 km. de Curitiba, Capital do Estado. Situada no médio rio 
Iguac;u ao lado do Salto lgua<;u, pouco abaixo da foz do rio Xagu, a Usina 
tem o seu reservatório compreendido pela barragem de 80 m. de altura. A 
~ensáo do rio lgua<;U englobada pelo reservatório é de cerca de 100 
km.13 

Da Gleba "A", dos índios Guarani do P.I. Mangueirinha, a área atingida · 
pela cota de seguranc;a do reservatório da Usina Hidrelétrica de Salto : 
Santiago é de 306,50 ha e a área necessária a reloca<;áo da BR-373 foi de 
O, 16 ha., ambas localizad~s no município de Chopinzinho 14• 

12 O estudo ·de M.L.M. Pires, que realizou pesquisas no P.1. Mangueirinha, náo se refere a 
construc;áo da Hidrelétrica e ao impacto - provável stress - que deveria est.ar ocorren
do entre os indígenas, devido a noticia da construc;áo da barragem. Ainda quando d~ 
publicac;áo do trabalho, em 1980, há urna referencia pequena a hidrelétrica de lt.aipu, a 
página 198" ... "o DGPI já instalou no Posto uma serraría ... destinada a sup1·ir as 
necessidades em madeira da construqáo da represa hidrelétrica de Itaipu ... ", O 
documento de 90 páginas de Lombardi e Nakamura dedica apenas duas linhas ao as
sunto " ... Com a construqáo da barragem do río lguaqu os Guarani perderam urna 
parcela das terras que lhes restara ... " p. 55. 

13 Dados obtidos em publicac;óes da ELETROSUL e no Relatório das Pesquisas Arqueo
lógicas realizadas na área da Usina Hidrelétrica de Salto Santiago ( 1979-80) coordena
das por lgor Chmyz. 1981, p. 13 Florianópolis, Coritiba. 

14 Dados fornecidos a Autora pela Assessoriá de Comunicac;áo da ELETROSUL, Florianó- · 
polis, S.C. Recebemos também a informac;áo de que ambas as áreas foram desmem
bradas de um todo maior com 3.300 ha. 

Em A Verdade dos fndios, ANAÍ, 1980: 30, Jacó C. Piccoli escreve: " ... na área Guarañi, 
a Hidrelétrica de Salto Santiago inundou cerca de 70 alqueires de terra, até hoje náo 
indenizados" . Pelos dados oficiais sabemos que o total da área inundada é bem maior do 
qu~ aquele mencionado por Piccoli. Em Porantim, dezembro de 1979 há seguinte 
noticia: "A partir de Dezembro deste ano de 1979 a área indígena de Mangueirinha terá 
entre 900 a 1000 hect.ares de terras a menos, inundadas que estilo sento pela barragem 
da Usina-elétrica de Salto Santiago, no río lguac;u" . Também Paul H. Aspelin e Sílvio 
Coelho do Santos, em: lndian Areas Threatened by Hidroelectric Projects in Brazil, em 
1981, informam que aproximadamente 1.000 hect.ares da área Guaraní foram inunda
dos pela construcao da hidrelétrica Salto Santiago. (p.34-5 ). 
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Com a barragem no rio lgua<;u os Guarani foram os mais prejudi-

cados. Já haviam sido expulsos dos aldeamentos Butiá e Sete Voltas e 
estavam vivendo as margens do rio lguac;u. Devido as obras foram abri
gados a se instalar junto·a Rodovia BR-373. E, em 1979, em fun<;áo do 
fechamento das comportas da Usina Hidrelétrica Salto Santiago perderam 
mais urna parte da área de seu território. Restou para este grupo urna 
por<;áo de terras bem acidentada. Suas atividades de cultivo do solo sáo 
hoje precárias15• 

Sabemos que a FUNAI tratou diretamente com a ELETROSUL a 
questáo da indenizac;áo dos prejuízos causados a Comunidade Indígena do 
P.I. Mangueirinha, especificamente aos Guarani. 

Com base no Decreto n~ 81.132 de 27 de dezembro de 1977 16, que 
concedeu a ELETROSUL autoriza<;áo para construir estradas em terras do 
P.I. Mangueirinha, ~ entáo Delegado da 4~ DR de Curitiba enviou oficio ao 
Diretor do Departamento Geral de Operac;óes da FUNAI, no sentido de 
rassaltar o seguinte: 

... A ELETROSUL nao se restringirá a constru<;áo de urna 
estrada variante da BR-373, numa extensáo de ~.000 metros, 
atravessando terras da área indígena de Mangueirinha, pois 
essa obra constitui simples etapa de outra mais ampla, qual 
a construc;áo do reservatório das águas que iráo alimentar a 
USINA de Salto Santiago, o que implicará na forc;ada inun
dac;áo de outras terras indígenas, além da utilizac;áo das 
destinadas aquela variante" 17. 

Também escreveu que se tornava: 

" ... indispensável a assinatura com a ELETROSUL e outras 
entidades porventura interessadas, de ajuste que regule mi
nuciosamente tais matérias, inclusive os direitos e obriga
c;óes das partes". 

No entender do Delegado o ajuste deveria incluir cláusula~ regulando, 
entre outras coisas: 

15 Os Guaraní estáo sobrevivendo das diárias que recebem em trabalhos realizados fora da 
área e da confecc;ao de artesanatos. 

16 O Decreto mencionado concedeu a ELETROSUL "autorizac;ao para construir estrada 
em faixa de terra situada no P. l. Mangueirinha, no Estado do Paraná" . 

17 Trecho do ofício n<? 29n8 DR Curitiba, encaminhado ao Diretor do DGO e, cedido para 
consulta da Autora, pelo entáo Delegado. 
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.. 

1. a indeniza<;áo da faixa de terras atingidas pela variante, inclusive 
das compreendidas nas faixas laterais objeto de servidáo; 

2. a indeniza<;áo da área de terras a serem submersas pelas águas do 
reservatório, inclusive das necessárias a servidáo, ao acesso, etc; 

3. a indeniza<;áo das essenciais florestais (pinheiro, madeira de lei, 
etc.) existentes nas terras indígenas abrangidas pela variante e pelo 
reservatório, a náo ser que, sejam previamente extraídas e aprovei
tadas pelo DGPI; 

4. o pagamento do material requerido pelas obras: pedras da pedrei
ra já explorada quando da construc;áo do primitivo trac;ado da 
rodovia, cascalho, saibro, áreia e madeiras para pontilhóes, cercas, 
etc. fixadas as quantidades aproximadas e o valor unitário; 

5. a constru<;áo de casas residenciais para índios, escola e enferma
ria, em substitui<;áo as existentes na área a ser inundada (sub-área 
Guaraní), as quais, em número superior ao das antigas foram feítas 
com mesmo tipo de material e segundo planta do DGPI, estando 
em vias de serem entregues; 

6. a indenizac;áo de lavouras indígenas eventualmente prejudicadas 
pelas obras. 

Para o Delegado "o ajuste poderia prever ainda o seguinte: 

1. a reversáo a comunidade indígena Guarani das edifica<;óes e ben
feitorias reali~das no acampamento, ao fim das obras, conforme 
ocorreu por ocasiáo da constru<;áo do primitivo trac;ado da rodovia; 

2. o fomecimento gratuito de energía elétrica as comunidades indí
genas, escolas,.: enfermarías, sede de administra<;áo, serraria e 
outras edifica<;óes do. Pasto Indígena Mangueirinha, a exemplo do 
conseguido pelo PI Chapecó (SC); 

3 . o destacamento e preparo de áreas para lavouras (em execuc;áo 
sob orientac;áo do Chefe do P.I. e dos índios); a abertura de estradas 
de acesso as casas residenciais ( em exemplo ); construc;áo de 
sistema de captac;áo e distribuic;áo de água até o local das casas 
residenciais; construc;áo de tanque para criac;áo de peixes e a 
navegac;áo no reservatório, pelo menos na parte anteriormente 
ocupada pela mesma comunidade". 

Apesar das disposic;óes do Decreto n~ 81.132 de 27 !12n7 do Sr. 
Presidente da República, notadamente em seu artigo 3~: 
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"Caberá as Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. 
(ELETROSUL) indenizar (o grifo é nosso) a comunida
de indígena dos prejuízos que venha a causarem decor
réncia da utilizaqáo da tabea de terra referida no art. l'?, 
competindo ao órgáo de assistencia ao silvícola, a fbca
qáo do valor da indenizaqáo"; 

e, das pondera<;óes do Delegado Regional da FUNAI em Curitiba, já 

transcritas, no sentido de ser indenizada a Comunidade Indígena de Man
gueirinha, coma relocac;áo da BR-373 e, posteriormente, coma inunda<;áo 
de urna parte de seu território, sabemos que os entendimentos mantidos 
entre a FUNAI e a ELETROSUL foram, apenas, no sentido de remoc;áo das 
benfeitorias existentes. F oram construídas 20 casas para os índios Guara
ní, urna escala e urna enfermaria. Os demais recursos advindos com a 
indenizac;áo foram destinados ao órgáe> tutelar - a FUNAI. Em 1981, 
quando estivemos visitando a sede do P.I. Mangueirinha, fornas informa
dos pelo chefe e pelo cacique do P.I. que um dos benefícios que reverteu 
para a FUNAI foi a instalac;áo de energía elétrica nas construc;óes da sede e 
serraria situadas na Gleba "C". O acorde firmado entre as Empresas reza 
que durante trinta anos a ELETROSUL irá fornecer energía elétrica para o 
P.I. Mangueirinha, sem ónus para a FUNAI, como parte da indenizac;áo. 
Observamos que as instalac;óes náo se estendiam até as casas dos índios 
Kaingang, muito menos aos Guarani. Ao indagarmos sobre o montante 
pago pelas terras, madeira e benfeitorias, urna vez que o prec;o do hectare 
era Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) náo tivemos informac;óes de que 
tais recursos tenham sido canalizados para a Comunidade lndígena.18 

Enquanto em algumas reservas indígenas atingidas também pelos 
projetos das grandes obras de engenharia - que estao ocorrendo no 
Brasil hoje - sao lévadas em conta as aspira<;óes e necessidades das 
comunidades atingidas, e programada a justa recompensa pelos prejuízos 
causados, em Mangueirinha, no Estado do Paraná, os Kaingang e os 
Guaraní tem recebido apenas promessas do órgáo assistencial, ou seja, da 
administra<;áo da FUNAI, no sentido de ser instalada luz elétrica nas casas 
dos índios. Náo sáo tomadas decisóes que venham minimizar os prejuízos 
causados aqueta Comunidade. 

18. Se tais recursos já tivessem sido empre~ados em favor da Comunidade Indígena, a 
situa<;ao dos Guarani nao seria tao dramática. 
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PREJUÍZOS CAUSADOS: 

1. Reduc:;áo do tamanho do P. l., consequentemente os indígenas tem 
h ·e menos terras para o cultivo de suas r~as. Sáo tradicionalmente 

OJ · · p . . de agricultores e utilizam o sistema rotativo no plantío. ara 1s~o prec~sam 
todo 0 território. A situac:;áo se agravou, porque as terras ma1s férte1s fora~ 
consideradas subjudice, por estarem em litigio e urna outra parte fo1 

alagada em 1979; . 
2. Reduc:;áo do território de cac:;á. Tem menos carne em sua atual dieta 

alimentar, que se tornou pobre em proteínas. O peixe era abundan~e ~a 
regiáo do rio lguac:;u. Com a reduc:;áo de parte da ~eserva e transf~renc1a 
recente dos Guarani para as margens da Rodovia asfaltada, a dieta de 

peixes também ficou reduzida; 
3. A reserva de pinheiros da Gleba em litigio também propiciava aos 

indígenas alimentac:;áo abundante nos meses de inverno, pois col~tav~m 
os frutos das araucárias - os pinhóes - Hoje dispóem de pouco p1nhe1ro 

na área da Reserva. 
4. Perda de grande parte da lenha que utilizavam para aquecer suas 

casas nas frias noites do prolongado inverno do P~raná e, também, para 

cozinhar seus alimentos. 
5. Para os Guarani que passaram a ter de habitar junto a Rodovia BR-

373, devido as construc:;óes da Hidrelétrica e em terras bem acidentadas foi 
necessário intensificar a confecc:;áo de artesanatos, para compensar a 
pouca produtividade de suas roc:;as. 

6. Ainda com referencia aos prejuízos causados diretamente aos 
guarani pela transferencia de sua aldeia, podemos apontar o fato de que 
ficaram mais expostos a explorac:;áo dos regionais - "os gatos" - que 
encontram na margem da Estrada um reservatório de máo-de-obra barata, 
para ser utilizada ou dispensada, sempre que se fizer necessário. 

7. Por fim, a construc:;áo da aldeia Guarani junto a Rodovia BR-373, 
programada por decisáo da FUNAI, se constitui em urna ac:;áo que contri
bui mais para a dispersáo do grupo, do que pensada para fixá-lo. A 
possibilidade de migrar se constitui em considerável atrac:;áo para os 
Guaraní, que idealizam encontrar na cidade ou em algum vilarejo melhores 

condic:;óes de sobrevivencia. 
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RECOMENDA<;ÓES 

Tendo em vista os prejuízos causados a Comunidade Indígena de 
Mangueirinha sáo necessárias as seguintes recomendac:;óes: 

- que a justa indenizac:;áo pelas terras alagadas da Gleba "A", onde 
estao aldeados os índios Guaraní seja paga em terras; 

- que devido as demais perdas ocorridas haja urna indenizac:;áo em 
dinheiro ( cruzeiro) que reverta específicamente em favor dos índios de 
Mangueirinha: em termos de dividendos mensais que sirvam de awo1io 
permanente as suas necessidades agrícolas e sociais, a projetos educativos 
e de saúde, incluindo saneamento básico ; 

- que seja instalada energía elétrica em todas as casas dos Índios do 
P. l. Mangueirinha. 

Enfim, que se cumpram as disposic:;óes do mencionado Decreto e as 
cláusulas e adendos do ofício do entao Delegado da 4é? DR de Curitiba. 

CONCLUSÁO: 

Pelo exposto, neste trabalho, concluímos que a situac:;áo dos índios do 
P.I. Mangueirinha tem se agravado nas últimas décadas, notadamente com 
relac:;áo aos Guarani que se encontram em extrema pobreza. 

A reduc;áo do território do P.1. devido a política adotada pelo Estado 
que favoreceu os interesses de poderosos grupos económicos, rétirando 
dos índios a Gleba "B" e, o alagamento recente de urna parte da Gleba "A", 
cauxaram sérios prejuízos a Comunidade. No caso específico dos Guaraní, 
os prejuízos sociais já causados e o fato da indenizac:;áo legal e justa ainda 
nao ter sido canalizada pela FUNAI, em benefício dos índios, ainda que 
progra~da pelas autoridades e órgáos responsáveis do País, tem levado 
esses índios a tratarem de seus interesses fora da Reserva, urna vez que o 
órgáo assistencial demonstra náo estar preocupado pela sorte dos Guaraní. 

A Comunidade Indígena como um todo - Guaraní e Kaingang -
está hoje empenhada na luta pela recuperac:;áo de suas terras (Gleba "B") e, 
reivindica, que o pagamento da indenizac:;áo pelo alagamento de urna parte 
de seu território reverta em seu favor. 
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" 12. SOBRE A SITUA<;AO DE BENS IMÓVEIS PERTEN
CENTES AO PATRIMÓNIO INDIGENA NÓ 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO(*) 

EWERTON M. GUIMARÁES (* *) 

EWERTON MONTENEGRO GUIMARÁES, brasileiro, casado, 
advogado inscrito na OAB/ES sob o n~ 1.824, com escritório na Avenida 
Jerónimo Monteiro, 126, Edifício "Banco Comércio e lndústria de Minas 
Gerais", sala 710, cidade de Vitória, vem expor e requerer o seguinte: 

O Conselho das comunidades indígenas TUPINIQUINS e GUARANIS 
deseja constituir o advogado signatário, para defesa dos direitos dos 
silvícolas, concementes a posse e ao domínio de extensa área territorial 
pertencente ao patrimonio indígena. A maior parte da antiga Sesmaria dos 
índios se en contra em poder da ARACRUZ CELULOSE S/ A 

Anteriormente, o advogado signat.ário realizara estudo da situac;áo 
jurídica de bens imóveis do patrimonio indígena no Estado do Espírito 
Santo (documento anexo), atendendo a pedido da Comissáo de Justic;a e 
Paz do Estado do Espirito Santo. A documentac;áo reunida revelou o 
esbulho da Sesmaria dos índios, bem como a nulidade de diversos títulos 
de propriedade, ilegalmente constituídos sobre terras indígenas. 

Aqui no Estado do Espírito Santo, os índios Tupiniquins náo eram 
meros posseiros e habitantes de terras pertencentes a Uniáo, mas os 
legítimos donos de propriedade territorial perfeitamente definida nos regis
tros públicos. A comunidade indígena é titular de domínio pleno, bens 
imóveis particulares, na divisáo clássica do Código Civil. 

( * ) O trabalho presente transcreve a íntegra de requerimento encaminhado ao Dr. Eduardo 
Se abra F agundes, a época Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, devidamente 
acompanhado de um minucioso parecer sobre a situac;áo dos índios do Estado do 
Espírito Santo. Trata-se, pois, de exemplo de como se pode concretamente utilizar os 
recursos legais para defender os integrantes das populac;óes indígenas. (Nota do Orga
nizador). 

(* *) Advogado. Mem bro da Pró-Índio/E.S. 
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É público e notório que a FUNAI é urna tutora singular, urna tutora que 
nao presta cantas da ac;ao de tutela, urna tutora sem um poder que a 
julgue. A FUNAI sabe da existencia dos índios Tupiniquins e Guaranis na 
regiáo de Aracruz-ES desde a sua fundac;áo, mas até hoje náo tomou 
providencias para garantir as terras pertencentes ao patrimonio indígena. 

Até as terras destinadas a ocupac;ao dos índios Tupiniquins pela 
Portaría da FUNAI n~ 609-N, de 8 de novembro de 1979, com urna área de 

6.500 ha, estáo ameac;adas de reduc;áo nos limites, em virtude da inge
rencia da Aracruz Celulose S/ A nas decisóes da FUNAI. Essa área estabe
lecida na Portarla da FUNAI foi demarcada pelos próprios índios, sem a 

assistencia da FUNAI. · 

Convém esclarecer que essa demarcac;áo nao foi, ainda, homologada, 
embora as terras de CANOAS VELHAS, PAU-BRASIL e COMBOIOS, decla
radas como área de ocupac;ao dos Tupiniquins pela Portaría da FUNAI, náo 
sejam, senao, frac;áo insignificante, em comparac;áo com a extensáo real 
das terras pertencentes ao patrimonio indígena, por título de propriedade 

legítimo. 

O Estado do Espírito Santo, a Companhia Ferro e Ac;o de Vitória, a 
Companhia Vale do Rio Doce e, principalmente, a ARACRUZ CELULOSE 
SI A, apossaram-se ilegalmente das terras pertencentes ao patrimonio 
indígena. A Lei náo foi cumprida e os silvícolas foram espoliados pelo 
Estado do Espírito Santo, que chegou a outorgar títulos de propriedade, 
absolutamente nulos, fazendo a "concessáo de terras" e outorgando escri
tura de compra e venda, além das sentenc;as judiciais de Usucapiao, sobre 
áreas pertencentes ao patrimonio indígena. O Estado do Espírito Santo 
cometeu esbulho contra os Tupiniquins e Guaranís. 

Um amontoado de nulidades! O Estado dispunha, entáo, das terras 

indígenas, como se fossem terras devolutas. Com esse disfarce legal, o 
Governo eslava tentando urna manobra, data venia, inaceitável, que objeti
vava exclusivamente ludibriar o preceito constitucional, que estatuí de 
modo inobscurecível, que as "terras habitadas pelos silvícolas sáo ina-
1 ienáveis nos termos que a lei federal determinar" (art 198 da Consti
tuic;áo Brasileira). 

O Poder Público Estadual apossou-se ilegalmente, de terras perten
centes ao patrimonio indígena, conforme documentac;áo anexa, sem o 
cuidado sequer de promover um processo de Desapropriac;áo, precedido 

da declarac;áo de utilidade pública da área. Urna expropriac;áo sumária, 
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apesar da intransferibilidade das terras indígenas. 

A situac;ao dos índios Tupiniquins e Guaranís do Estado do Espírito 
Santo revela injustic;a clamorosa contra os siMcolas, além da péssima apli
cac;áo das Leis pelo Poder Público Estadual, com ofensa, inclusive, a Cons
tituic;ao da República, sem que o S.P.I. nem a FUNAI tivessem adotado 
qualquer medida judicial para impedir o esbulho das terras indígenas. Os 
índios Tupiniquins e Guaranis sao verdadeiramente necessitados e suplicam 
a protec;áo da OAB, com a designac;áo de um advogado para prestar 
servic;os profissionais a comunidade indígena, gratuitamente, conforme o 
disposto no item XI do art 87 da Lei n~ 4.215 (Estatuto da O.AB). 

Acontece que a condic;áo jurídica dos silvícolas na legislac;áo brasileira 
é a de tutelados. Segundo o disposto no art. 6~ do Código Civil, "sao 
incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, 1), ou a maneira de os 
exercer: ( ... )Ill - os silvícolas." 

O parágrafo único do citado artigo refere-se exclusivamente aos 
silvícolas: "Os silvícolas ficaráo sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em 
leis e regulamentos especiais, o qual cessará a medida que se forem 
adaptando a civilizac;ao do país". 

Ora, desde o direito canónico, no século XVI, através de um breve de 
Paulo 111 ( 1537) e de urna bula de Urbano VIII ( 1539), os índios já eram 
considerados "verdadeiros homens, capazes de fé crista, com direito a 

liberdade e domínio de seus bens mesmo se ainda nao estivessem conver
tidos" (ARNAUD, Expedito - "Aspectos da Legislac;áo sobre os Índios do 
Brasil", p. 1, Ed. do Cons. Nac. de Pesquisas e Museu Paraense Emflio 

- Goeldi, publ. avulsa n~ 22). 

A capacidade de direito dos silvícolas é urna constante nos ordena
mentos jurídicos das fases colonial, imperial e republicana. Hoje consubs
tancia-se no art. 6~ parágrafo único, do Estatuto do Índio, ao determinar 
que aplicam-se "as normas de direito comum as relac;óes entre índios náo 
integrados e pessoas estranhas a comunidade indígena, excetuados os 
que forem menos favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta Leí." 

O que se lhes limita, até hoje, é a capacidade de exercício; 
atualmente por forc;a do instituto da tutela e que emerge do art. 6~. 
parágrafo único, do Código Civil. Sao relativamente incapazes e, na 
prática de atos e negócios jurídicos, devem ser assistidos pelo órgáo 
tutelar, presentemente, a FUNAI. 
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A controvérsia cinge-se,-portanto, a urna questáo nodaJ. A.escolha de 
,.. 

um advogado pela comunidade indígena para prestar servi<;os profissio-
nais aos silvícolas, gratuitamente, segundo a leí civil, é ato jurídico de 
incapazes relativamente a certos atos ou a rnaneira de os exercer. O 
Conselho da tribo pode ou náo outorgar, validarnente, urna procura<;áo ao 
advogado que rnere<;a a confian<;a da comunidade indígena? 

Os dispositivos legais irnprirnem urn caráter transitório a tutela dos 
silvícolas, corno é o caso do parágrafo único do art. 6~ do Código Civil 
Brasileiro, que dispóe, expressamente, "a cessa<;áo do regirne tutelar dos 
silvícolas, a medida que se forern adaptando a civiliza<;áo do país." 

O Estatuto do Índio (Lei n~ 6.001, de 19/12/1973), dispóe no seu art. 
8~ que "sáo nulos os atos praticados entre o índio náo integrado e qualquer 
pessoa estranha a comunidade indígena quando náo tenha havido assis
tencia do órgáo tutelar competente". 

O parágrafo único, todavía, exclui a aplicac;áo da regra contida no art. 
8~: "Parágrafo único. Náo se aplica a regra deste artigo no caso ern que o 
índio revele consciencia e conhecimento do ato praticado, ·desde que náo 
lhe se ja prejudicial, e da extensáo dos seus efeitos." 

Evidentemente, poder-se-ia cogitar, tarnbém, a emancipac;áo de um 
dos líderes da comunidade indígena, valendo-se da alternativa que se 
encentra expressa no art. 9~ do Estatuto do Índio: "Qualquer índio poderá 
requerer ao Juízo competente a sua libera<;áo do regime tutelar previsto 
nesta Lei, investindo-se na plenitude da sua capacidade civil...", mediante o 
preenchimento de certós requisitos legais. 

Mas, náo se ve conveniencia na emancipac;áodo indígena no Brasil, 
atualmente. Por outro lado, indaga-se: o líder emancipado poderia outor
gar, validamente, procura<;áo ao advogado, para defesa dos interesses de 
urna comunidade indígena náo emancipada? 

A nomeac;áo de um advogado pelo Conselho Federal da O.A.B., 
especialmente "para defender a Constitui<;;áo da República ( art. 198), 
e pugnar pela boa aplicac;;áo das Leis" no caso dos silvícolas Tupini
quins e Guaranis do Estado do Espírito Santo, significaría, portante, o 
necessário reconhecimento do exercício profissional. Nao obstante a inca
pacidade dos silvícolas relativamente a certos atos ou a rnaneira de os 
exercer, como outorgar procurac;áo, o advogado, nomeado pela Ordem, 
estaría habilitado "a prestar, gratuitarryente, servi<;os profissionais aqueles 
necessitados no sentido da lei, em estrito curnprimento de um dever legal". 
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. . O advoga~o que assumir a defesa da comunidade indígena estará 
su1e1to a sofrer 1mportuna<;óes injurídicas e ilegais da Aracruz Celulose S/A 
e até mesn:io da· Polícia Federal. A Autoridade Policial já disse que nao 
reconhecena º. exercício pr~fissional, se o advogado signatário ou qual
quer outro praticassem qua1squer atos extrajudiciais ou judiciais em favor 
dos silvícolas. O requerente se sentiu tolhido por essa intolerável limita<;áo 
ao desempenho da advocacia. O constrangimento, as restric;óes sao aco
ro<;oadas por um colosso económico, através de prepostos turibulários 

afoitos em prestar servic;os a Aracruz Celulose, mesmo acotovelendo a Leí 
e o Direito. 

A nomeac;áo de um advogado pela Ordem para prestar servi<;os 
profissionais aos índios, gratuitamente, seria urna garantia contra eventual 
arbitrariedade da Autoridade Policial, assegurado o reconhecimento do 
exercício profissional. O Conselho Secciona) da OAB/ES já manifestou de 

público, através de Nota Oficial, a sua preocupac;áo com a problemática 
dos índios (documento anexo). Entretanto, o Conselho da OAB/ES trans
feriu a matéria para a competencia do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil. O documento diz o seguinte: 

"O Conselho Secciona) da OAB-ES vem, de público, 
manifestar a sua preocupa<;áo com a problemática dos ín
dios TUPINIQUINS e GUARANIS, trazida ao conhecimento 
deste órgáo por intermédio do ex-Conselheiro EWERTON 
MONTENEGRO GUIMARAES, o qual se encentra, inclusive, 
tolhido no seu exercício profissional. 

"Muito embora náo veja este Conselho Secciona] 
relac;;áo de patrocínio entre aquele profissional e os 
índios, a atuac;áo da advocacia também é abrangente 
quando se refere a direitos humanos. (grifei) 

"Por essa razáo deliberou este Conselho, por unanimi
dade, emprestar o seu mais irrestrito apoio ao advogado 
EWERTON MONTENEGRO GUIMARAES, na atuac;áo que 
vem desenvolvendo em favor dos mencionados silvícolas e 

encaminhar o assunto ao Conselho Federal para que 
este tome as providencias que o caso requer." (grifei) 

Essa declara<;áo constituiu inequívoca manifesta<;ao de solidariedade 
ao advogado signatário na ocasiáo. T odavia, o profissional que assumir a 
defesa da comunidade indígena se arriscará, no cumprimento do seu 
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dever, a desagradar Autoridades Politiais e Administrativas, inclusive repre
sentantes da FUNAI. Por isso, é conveniente que o advogado esteja habi
litado pela própria Ordem, para prestar servic;os profissionais a comuni-

dade indígena. 
Com o reconhecimento do exercício profissional, expressamente, 

pela Ordem, o advogado estaria habilitado a formular pretensóes em nome 
das comunidades silvícolas (Tupiniquins e Guaranis) perante a Justic;a 
Federal, com a finalidade de promover a defesa de seus direitos e reaver os 
bens pertencentes ao patrimonio indígena, com a assistencia do Ministério 
Público Federal. 

Vale ressaltar,. que o art. 37 do Estatuto do Índio dispóe, que "os 
grupos tribais ou comunidades indígenas sáo partes legítimas para 
defesa de seus direitos em juizo ... " (grifei). A Comissao de Justic;a e Paz 
também desejaria ver resguardados os direitos dos índios Tupiniquins e 
Guaranís pela O.AB., coma designac;áo de um profissional para assisti-los, 

\ . 
gratuitamente. 

Nestas condic;óes, requer deliberada pelo Conselho Federal a nomea
c:;áo pela Ordem do advogado signatário ou entáo outro profissional, 
especialmente para prestar servic;os profissionais aos Tupiniquins a Gua
ranís, gratuitamente, tendo em vista a condic:;áo deles de necessitados, com 
a finalidade de defender os direitos daqueles silvícolas e reaver os bens 
imóveis pertencentes ao patrimonio indígena no Estado do Espírito San

to. 

O requerente confia na Presidencia da Ordem dos Advogados do 
Brasil, representada pelo valoroso jurista Dr. Eduarco Seabra Fagundes, 
intransigente defensor dos oprimidos, que náo deixará faltar a poi o e solida
riedade a este mínimo colega, empenhado em garantir os direitos da 
comunidade indígena, embora sem nenhum brilhantismo, com .modestos 
conhecimentos jurídicos. O advogado signatário invoca ainda os lumino
sos suplementos dos eminentes Conselheiros, fazendo remissáo ao estu-
do da situac:;áo dos silvícolas, bem como a respectiva documentac;áo, para 
assegurar-se do deferimento do pedido. 

Afina!, requer de V. Exa. seja deferida a tramitac;áo de urgencia ao 
pedido, considerando a contingencia política atual, e a precipitac;áo dos 
acontecimentos, com a demarcac:;áo das terras delimitadas na Portaría n~ 
609/N pelos próprios índios, sem a assistencia da FUNAI. Individualmente, 
sem o reconhecimento do exercício profissional e efetivo apoio da O.AB., 
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nenhum advogado conseguiría arrastar, na defesa dos direitos dos índios 
Tupiniquins e Guaranís, todas as dificuldades práticas e entraves burocrá
ticos, em face do excessivo arbítrio da Autoridade Policial, além de fortíssi
mas pressóes exercidas pelo Poder Económico, inclusive sobre órgáos de 
imprensa. 

Termos em que 
Pede Deferimento, 
Vitória-ES, 18 de agosto de 1980. 

Ewerton Montenegro Guimaráes 
OAB/ES 1.824 

HISTÓRICO E PARECER 

SOBRE A SJTUA<;AO DOS BENS IMÓVEIS PERTENCENTES AO PATRIMONIO INDÍGENA 

NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

A Comissáo de Justic;a e Paz do Estado do Espírito Santo consultou o 
advogado 'signatário a respeito da situac:;áo jurídica de bens imóveis do 
patrimonio indígena neste Estado. O advogado signatário reuniu docu
mentac;áo suficiente para esclarecimento das questóes suscitadas pela 
Comissáo de .Justic;a e Paz. 

A maior parte das terras pertencentes aos índios Tupiniquins no 
Estado do Espírito Santo está em poder da Aracruz Celulose S/ A, o 
restante em poder da Companhia Vale do Rio Doce e Companhia Ferro e 

- Ac;o de Vitória. 

A questáo da legitimidade jurídica dos direitos territoriais dos rema
nescentes das famílias indígenas remonta ao ano de 161 O. Long e e difícil 
tem sido a luta dessas minorías raciais indígenas, que de homens livres e 
donos de terra, foram forc;ados a viver como escravos e perseguidos. Eisa 
sua história e sua luta: 

Em 161 O, o Capitáo-Mor e Governador da Capitanía do Espírito 
Santo, Francisco de Aguiar Coutinho, oficializou a doac;áo de urna Ses
maria de terra aos índios Tupiniquins, através de Escritura Pública. A 
medic:;áo das terras indígenas se fez a partir de urna pedra grande e fixa, que 
estava no meio da lagoa, "chamada pela língua da terra Yapara (município 
de Nova Almeida), seis léguas para a banda da aldeia de Sáo Joáo, para a 
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banda do mar a que se achasse, e para o sertáo outras seis léguas, e de 
fnodo que do Yapara para todos os rumos, fizesse sempre seis léguas em 
quadro". Foi constituído, entáo, o aldeamento de Reis Magos, sob os 
cuidados dos Padres Jesuítas. 

Ora, se urna légua tem 6,6 kms, (seis vírgula seis quilómetros), as 
dimensóes da terra doada aos Tupiniquins seriam um quadrado de 79,2 
Kms (setenta e nove vírgula dois quilómetros) de comprimento por 79,2 
Kms (setenta e nove vírgula dois quilómetros) de largura, se parte da área 
náo estivesse no mar. Os índios foram legalmente investidos na posse 
daquelas terras, que lhes foram doadas "para eles, seus filhos e sucessores, 
que por eles viessem livremente: sem que dela pagassem foro, tributo 
algum" (livro de Tombo da Vila de Nova Almeida). 

O título da doa<;áo encontrava-se transcrito no livro de Tambo da Vila 
de Nova Almeida, guardados por Manoel Louren<;o Valen<;a, Escriváo das 
Dadas. O Servi<;o Público do Estado do Espírito Santo possui a transcri<;áo 
do documento, com o respectivo instrumento de posse. 

A medi<;áo da Sesmaria come<;ou no ano de 1703, mas foi interrom
pida, por causa de muitas lagoas e serras que se encontravam no rumo 
norte. No ano de 1704 fez-se nova medi<;áo, e o feíto de onde tudo isso 
consta se achava no escritório do Escriváo do Cível da Rela<;áo da Bahia. 

Com a expulsáo dos jesuítas do Brasil, o Governo Portugues alterou os 
limites dessa Sesmaria, e deixou aos índios Tupiniquins um território que 
foi declarado inalienável. Em 1760, esse território foi medido e demarcado 
a partir de um lugar chamado Patranha (entre Jacaraípe e Capuaba) indo 
até Comboios, tendo por extensao, em dire<;áo norte-su!, pela costa do 
mar, nove léguas e novecentos e seis bra<;as e meia (61,4 Km) e seis léguas 
(39,9 Km) para o sertáo, correndo o rumo de leste-oeste. A Sesmaria foi 

confirmada por Alvará em 1760. Em 1860, D. Pedro JI visitou a aldeia 
Tupiniquim, em sua viagem de inspe<;áo pela Província do Espírito Santo, e 
ratifico u a doa<;áo das terras. Esse fato f oi narrado de gera<;áo para gera
<;áo, e ainda é Jembrado pelos índios mais velhos 

A partir do final do século passado, sao poucas as informa<;óes que se 
tem desse grupo indígena. As terras por eles ocupadas f oram consideradas 
durante muito tempo como áridas e de pouca utiliza<;áo agrícola, permitin
do aos índios desfrutar de um relativo isolamento das investidas dos 
colonizadores. 
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Em 1954 o Professor AUGUSTO RUSCHl, realizando trabalhos sobre 
a prospec<;ao dos diferentes ecossistemas em território do Estado do Espíri
to Santo deparou, no município de Aracruz-ES, com cerca de 80 índios 
Tupiniquins habitando urna área de 40.000 ha de florestas virgens. Os 
índios estavam concentrados em Caieiras Velhas, na margem esquerda do 
rio Piraque-a<;u. 

Em 1940, o Estado do Espírito Santo fez concessáo de 10.000 ha de 
terras indígenas a Companhia Ferro e A<;o de Vitória para a explora<;áo de 
madeira, com a finalidade de f abrica<;ao de carváo vegetal. Nessa época, 
acorre a entrada de posseiros naquela área ofertada a Companhia Ferro e 

A<;o. 

O projeto da Aracruz Celulose iniciou-se em 13/ 12/1966, no muni
cípio de Aracruz, Espírito Santo, quando foi comprada da Companhia 
Ferro e Ac;,o de Vitória a primeira gleba de terras (cerca de 10.000 ha). 
Progressivamente, foram senda implantadas as florestas de eucaliptos, 
com a expulsáo dos índios e posseiros, que eram coagidos a abandonar 

suas terras. 

As terras indígenas náo foram respeitadas pela empresa Aracruz 
Celulose, que a partir de 1967 derrubou as matas e escorra<;ou os índios. A 
empresa plantou eucaliptos e construiu urna fábrica de celulose em terras 
pertencentes aos T upiniquins, utilizando inclusive os próprios índios como 
máo-de-obra. 

Em seguida, a Aracruz comprou do Estado do Espírito Santo, pela 
quantia simbólica de oito décimos de centésimos de cruzeiros o metro 
quadrado, 30.000 ha (trinta mil hectares) de terra indígena. A Aracruz foi, 
portante, agraciada com 40.000 ha de terra indígena, pelo Estado do 
Espírito Santo. Logo a empresa ocupou essa área, expulsando os 
posseiros com ridículas indeniza<;óes, sob a alega<;áo do que eram terras 
indígenas, além da aquisi<;áo de outras áreas compradas de particulares. 

Atualmente, a Aracruz Celulose detém a posse de mais de 70.000 ha 
neste Estado. A maior parte das terras está encravada dentro da Sesmaria 
dos índios. A fábrica de celulose foi inaugurada em outubro de 1978, e 
agora os índios nao poderáo mais sequer pescar os caranguejos, ostras e 
mariscos - sua única fonte de subsistencia. A soda cáustica derramada 
pela fábrica de clorato nao permitirá vida marinha na regiáo. Ninguém 
responde pelo infortúnio dos índios. 
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Urna floresta de eucaliptos invadiu os últimos redutos dos Tupini
.quins. Os tratores e correntes apagaram os vestigios das aldeias Tupi
niquins e Guaranis tais como: Guaxindiba, Cantagalo, Brac;o Morto, 

Areal, Ursa e outras. Ainda em 1967, dois índios Guaranis e um Tu

piniquim foram a Brasília, denunciar ao antigo Servic;o de Protec;áo ao 
Índio a invasáo de suas terras pela Aracruz Celulose. 

Em 1972, a Aracruz tenta realizar a transferencia dos índios Guaranís 

para a Fazenda Guarani, em Minas Gerais. Muitos índios náo aceitam a 

transferencia, e se adentram na floresta. 

Em 197 4, lTATUITIM RUAS denuncia na reuniáo da SBPC (Sociedade 
, 

Brasileira para o Progresso da Ciencia) em Curitiba, a existencia dos 

Tupir'tiquins na regiáo, os quais já eram considerados extintos, bem como 

a invasao de suas terras. A própria FUNAI havia fornecido urna Certidáo a 
Aracruz Celulose, certificando a inexistencia de índios Tupiriiquins na área. 

Em 1975, o General lsmarth de Oliveira, ex-Presidente da FUNAI, vai a 
Caieiras Velhas (município de Aracruz), e reconhece a existencia dos 

T upiniquins publica mente. O militar fez promessas aos índios, de que a 

FUNAI fari;:, a demarcac;5o de suas terras. 

Urna equipe da UFES - Universidade Federal do Espírito Santo 

realiza um levantamento em trabalho de pesquisa sobre o elemento indí

gena na regiáo. Os universitários contaram 103 (cento e tres) famílias, 

num total de 611 (seiscentos e onze) Tupiniquins em Canoas Velhas, Pau

Brasil e Comboios; além da tribo Guaraní, num total de 40 (quarenta) 

índios em Barra do Riacho. 

lnúmeras vezes os índios recorreram a Funda<;áo Nacionál do Índio 
(FUNAI), instando o órgáo de prote<;áo aos índios, para que se impedisse a 

invasao de suas terras. Somente obtiveram promessas, que nunca foram 

cumpridas pela FUNAI. 

Em 1976 os Tupiniquins foram citados pelo entáo Presidente da 

FUNAI, General lsmarth de Araújo Oliveira, como um grupo apto para ·a ime

diata emancipa<;áo, alegando que o grupo estava " integrado" a sociedade 

nacional. É clara a conivencia da FUNAl com a Aracruz Celulose des

de o momento da invasáo das terras indígenas, da implantac;áo da fá

brica e dos eucaliptais, culminando com a tentativa etnocida de trans
formá-los em náo índios. Urna vez emancipados, os Tupuniquins en

contrariam maiores dificuldades para reivindicarem a devoluc;ao de suas 
terras. 
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Precisamente por causa dessas distorc;óes na atuac;áo da .fUNAI, é 
que o ex-Secretário Geral do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), 

Padre Antonio lasi Junior, afirmou em suas declarac;óes, prestadas perante 
a C.P.1. do Índio, que "a semelhanc;a entre a FUNAI e o esquadráo da morte 
náo reside apenas na dificuldade da apura<;áo dos fatos, mas nesses 

mesmos fatos que chamam ambas entidades a um julgamento, pela 
opiniáo pública nacional e internacional, já que a nossa Justic;a, domes

ticada pela excec;áo, se torna incapaz de o fazer". 

Segundo o Padre Missionário - "a finalidade da FUNAI é possibilitar a 

ocupac;áo dos espac;os vazios, a abertura de estradas nas áreas indígenas e 
. o transito seguro através das mesmas. Numa palavra: FUNAI é a Fundac;áo 

l Nacional do lnvestidor, do latifundiário que, com o dinheiro do povo, 

carreado através de incentivos fiscais, vai desalojando o pequeno proprie
tário, o posseiro e o índio." 

O Jornal do Brasil de 7/ 1/ 1979 publicou a seguinte noticia: "A FUNAI 

sabe da existencia dos índios Tupiniquins na regiáo de Áracruz (ES) desde 

a sua fundac;áo, mas até hoje náo tomou povidencias para garantir suas 
terras." 

Cansados de esperar pelas promessas da FUNAI, os índios Tupiniquins, 

auxiliados pelos Guaranís, ocuparam em maio de 1979 urna pequena 

mata, a única faixa de terra náo tomada pelos eucaliptais, próxima a 

Canoas Velhas. A área estava em poder da Aracruz Celulose, embora fosse 
terra indígena. 

Com essa iniciativa dos índios, a FUNAI assinou a Portaría Ministerial 

n~ 609/N, de 8/11/ 1979, declarando "como área de ocupa<;áo dos índios 
Tupiniquins, localizadas nos municípios de Aracruz e Linhares, ambos no 

Estado do Espírito Santo, as áreas dominadas Caieiras Velhas, Pau-Brasil e 
parte da ilha dos Comboios, num total de 6.500 hectares". 

A área indígena de Canoas Velhas mede 2.700 (dois mil e setecentos) 
hectares, e de Pau-Brasil 1.500 (mil e quinhentos) hectares e urna parte da 

llha dos Carnboios com 2.300 (dois mil e trezentos) hectares. Pequena 

parcela está em poder da Companhia Vale do Rio Doce (duzentos hectares, 
aproximadamente), e a maior parte da área total de 6.500 (seis mil e 

quinhentos) hectares de reserva indígena se encontra em poder da Aracruz 
Celulose S/ A. 
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Acontece que a Arac~ Celulose se opóe a demarcac;áo das terras 
indígenas, e através de expedientes inconfessáveis e insopitável ingerencia 
nas atividades da FUNAI, inclusive por intermédio do Sr. ERNANE GALVE
AS, ex-Vice-Presidente da empresa, vem protelando indefinidamente o 
início dos trabalhos de demarcac;áo da área indígena, objetivando, com a 
demora no cumprimento da Portarla da FUNAI, a desmobilizac;áo da 
opiniáo pública, para expulsar os índios da regiáo, posteriormente. 

A demarcac;áo dessas tres áreas, que significam apenas 0,03% (zero vír
gula zero tres por cento) da área que por direito e por justic;a pertence aos Ú'l

dios, tem sido protelada em virtud~ das pressóes exercidas pela Aracruz 
Celulose sobre a direc;"áo da FUNAI. Ao mesmo tempo, sáo públicos e notó
rios os atos de hostilidade da empresa contra a populac;áo indígena, após a 
eleic;áo da área, seja pelo incitamento de posseiros contra índios, seja através 
de ameac;as diretas de derrubar suas pequenas roc;as. 

Recentemente o Dr. Ovídio, da seguranc;a da Aracruz Celulose, decla
rou ao cacique Tupiniquim e ao chefe-de-posto da FUNAI, que "a empresa 
náo reconhece os Tupiniquins e os Guaranis como índios, bem como nao 
reconhece a autoridade da FUNAI na área". E disse a inda que eles estavam 
perdendo tempo, pois "o govemo náo vai dar terra a 43 (quarenta e tres) 
famílias de índios, quando é a Aracruz Celulose que traz dólares para o 

País". 

Diante disso, os índios redigiram um documento que foi entregue ao 
Ministro do Interior, Sr. Mário Andreazza, no dia 26/5/1980. Nesse docu
mento, os índios relatam a situac;áo a que estáo submetidos, e sobretudo 
fazem as seguintes exigéncias: a) Que seja cumprida a Portaría Ministerial 
n~ 609/N, que a FUNAI fizesse a demarcac;áo das reservas indígenas até o 
mes de julho deste ano; - b) Caso a FUNAI nao cumprisse a Portaría 
dentro desse prazo, ou ainda, surgissem novas ameac;as por parte da 
Aracruz Celulose, a demarcac;áo seria imediatamente iniciada pelos pró

prios índios. 

Desafiando a paquidérmica burocracia da FUNAI, a populac;áo indí
gena Tupiniquim e Guarani, consciente da incapacidade do órgáo tutelar, 
FUNAI, em defender seus interesses, e sentindo que a protelac;áo da 
demarcac;áo das áreas só favorece a Aracruz Celulose, iniciou a DEMAR
CA\,AO de suas terras no dia 18 de junho deste ano. 

Na madrugada de terc;a-feira caiu o primeiro eucalipto da Aracruz 
Celulose plantado em Caieiras Velhas. Mais de 100 índios da tribo Tupini-
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quim, auxilados por índios Guaranís, iniciaram a demarcac;ao de suas 
terras na localidade de lrajá, no município de Aracruz-ES, sem a partici
pac;áo da FUNAI. Armados com foices, machados, enxadas, facóes e 
outros objetos próprios, os índios trac;aram a linha demarcatória, abrindo 
urna clareira com cerca de 1 O metros de largura entre os eucaliptais. 

Acontece que a Ara cruz Celulose S/ A náo concorda com a Porta ria n~ 
609/N, e acusa "a Igreja e outras entidades compostas de grupos 
radicais de oposi~áo'~de estaremfomentando a revolta dos índios. Com 
essa falsa insinuac;áo, pretendem caracterizar o trabalho dos agentes indi
genistas (CIMI) e missionários, como subversáo. Além disso, as tentativas 

' 
dos Tupiniquins em reaver suas terras, por diversas vezes foi rechac;ada 
pela belicosa guarda particular da Aracruz Celulose. 

Daí a preocupc;áo da aludida Comissáo de Justic;a e Paz do Estado do 
Espírito Santo em resguardar os direitos assegurados aos índios pela 
Constituic;áo Federal (art. 198) e pelo Estatuto do Índio. O espectro da 
violencia paira sobre a regiáo, nao obstante a disposic;áo conciliatória dos 
índios, que apenas desejam o cumprimento do disposto na Portarla Ministe
rial. 

A Aracruz Celulose S/ A (constituí) um empreendimento privado, com 
participac;áo de grupos estrangeiros e nacionais. O empreendimento da 
Aracruz tem hoje a participac;áo acionária de 42% do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico - BNDE, que ademais .financiou e/ou avali
zou cerca de 50%" do investimento total. As terras da Aracruz estáo gravadas 
por hipoteca ao BNDE e a Caixa Económica Federal. Os investimentos 
realizados na área foram originados de incentivos fiscais, mediante a 
utilizac;ao de recursos do Imposto de Renda. Os investimentos montam a 
mais de 600 milhóes de dólares, ou seja, em valores atuais, cerca de 30 
bilhóes de cruzeiros. 

DA TITULARIDADE DAS TERRAS INDÍGENAS 

Advertindo que "a posse de um território tribal é condic;áo essencial a 
sobrevivencia dos índios", DARCY RIBEIRO sustenta que "o direito do 
índio a terra em que vive, embora amparado por copiosa legislac;áo que 
dat?. dos tempos coloniais, jamais se pode impor de fato. Ainda hoje 
continua impreciso, dando lugar a perturbac;óes de toda ordem, sob os 
mais variados pretextos ou mesmo sem eles." (autor cit. , "Os Índios e a 
Civilizac;ao", p. 197/8, Ed. Vozes, 1977). 
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Objetivando elucidar as questóes de Direito, é necessário, inicial
mente, configurar o caráter da titularidade dos indígenas Tupiniquins e 
Guaranís as terras em que vivem, com um retrospecto da legislac;áo 
pertinente, a partir da Lei n~ 601, de 18 de setembro de 1850, considerada 
a nossa "primeira lei de terras" e que pretendeu regular a estrutura fun
diária do País. 

O advogado Caio Lustoc;a pesquisou a legislac;áo aplicável ao índio, e 
destacou em seu recente Parecer sobre a inalienabilidade das terras indí
genas os seguintes textos legais: 

"Em seu artigo 12, aquele diploma (Lei 601/ 1850) estabeleceu que o 
governo reservaria, das terras devolutas, as que julgasse necessárias" para a 

colonizac;áo dos indígenas" (inciso 1 ~). O regulamento dessa lei-Decreto 
n~ 1.318, de 30.1.1854 - em seu capítulo VI, "Das terras reservadas", 
especificou no art. 72 que "serao reservadas terras devolutas para a coloni
zac;ao e aldeamento indígenas nos distritos onde existirem hordas selva
gens"; e, no art. 75, determinou que "as terras reservadas para a coloniza
c;ao de indígenas e por eles distribuídas, sao destinadas ao seu usufruto; e 
náo poderao ser alienadas enquanto o Governo Imperial por ato especial 
nao !hes conceder o pleno gozo delas, por assim permitir o seu estado de· 
civilizac;áo." 

"Anteriormente a esse regulamento, um aviso de 21.10.18 man-
dara incorporar aos próprios nacionais as terras dos indios que nao mais 
vivessem aldeados; e um outro Aviso, datado de 16. l. 1851, esdarecia que 

aquela incorporac;áo nao atingia as áreas onde ainda habitassem e sim 
"as que foram deles e nao tivessem ocupadas" (ARNAUD, Expedito -
"Aspectos da Legislac;ao sobre os Índios do Brasil" , p. 15, Ed. do Cons. 
Nac. de Pesquisas e Museu Paraense Emilio Goeldi, publ. avulsa n~ 22). 
Um terceiro Aviso, de 1852, enfatizava que "pelo fato de passarem ao 
domínio nacional, nao sao próprios nacionais" as terras referidas. 

"Sobrevindo a República, omitiu-se, na Constituic;ao de 1891, qual
quer alusao a titularidade das terras indígenas, rejeitado que fora o ante
projeto de Teixeira Mendes postulando a instituic;ao de "estados indígenas 
confederados" e, portanto, detentores do mais pleno domínio territorial. 

"Criado o S.P.I. - Servic;o de Protec;ao ao Índio (Decreto n~ 8.072, de 
20.6.1910), limitou-se o seu regulamento (Decreto n~ 9.214, de 15.12.1911) 
a garantir a "plenitude da posse dos territórios ocupados pelos índios" (art. 
9~). ao mesmo tempo em que autorizava (art. 20) a passar para a Uniao as 
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terras devolutas dos Estados em tais condic;óes. 

"Nas Cartas de 1934 (art. 129), de 1937 (art. 154) e de 1946 (art. 216) 
consagravam-se definitivamente os princípios de respeito a posse dos. 
índios sobre as terras em que se achassem permanentemente localizados; 
bem como de sua inalienabilidade. 

"O vigente texto constitucional, datado de 1967, proclama o domínio 
da Uniáo (art. 4~. IV) sobre "as terras ocupadas pelos silvícolas", conferin
do-lhes (art. 198) a "sua posse permanente e ficando reconhecido o seu 
direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades 
netas existentes" . Deixou para a lei ordinária regular a inalienabilidade 
delas, o que foi feito pelo Estatuto do Índio (Lei n~ 6.00 ln3) em seu artigo 
22, parágrafo único. 

"Releva salientar que o "Estatuto do Índio", em seu art. 17, incisos 1 a 
111, classificou e caracterizou as terras indígenas em tres categorias: "as 
terras ocupadas ou habitadas pelos silvíco1as", nos termos dos arts. 4~. IV e 
198 da Constituic;ao F edéral, be ns do domínio da Uniáo e inalienáveis; as 
"áreas reservadas", previstas no cap.111, título 111, do Estatuto; e as "terras de 
domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas" . 

" Explicitamente, no parágrafo único do art. 26, o Estatuto poclamou 
que "as áreas reservadas na forma deste artigo náo se confundem comas 
de posse imemorial das tribos indígenas ... " 

"Na sistemática, portanto, do Estatuto do Índio, há que se distinguir 
entre "terras ocupadas" e "áreas reservadas" - integrantes do domínio da 

Uniáo, bens públicos de uso especial e inalienáveis - e "as tercas de 
_domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas", das quais 

estes sao titulares do domínio pleno, bens imóveis particulares, na divisáo 
clássica da Lei Civil (Cód. Civil, art. 65 ). 

"Sobre as duas primeiras categorias - as "ocupadas" e as 
''reservadas' ' - integrando coma terceira o patrimonio indígena (art. 39, 
do Estatuto), os índios exercem apenas o direito real limitado do usufruto. 

"Para El Y LOPES MEIRELES, "as terras que a Constituic;ao, desde 
1967, incorporou ao patrimonio da Uniao sao as ocupadas pelos silvícolas, 

isto é, índios que, pacificados ou nao. habitam as selvas, nao compreen; 
dendo, portanto, as glebas próximas a aglomerados urbanos e habitadas, a 

qualquer título, por indígenas integrados" (autor cit. - "Direito Adminis
trativo Brasileiro" , p. 503, ed. RT, 4~ ed.)". 
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Com esses subsídios legislativos e doutrinários, é possível responder as 
Perguntas que sáo colocadas, concretamente, pela iniciativa dos indígenas, 
realizando a demarcac:;áo das áreas de Canoas Velhas e Pau-Brasil, sem a 
assistencia da FUNAI, criando urna situac;áo de fato, com as conseqüentes 

repercussóes no mundo fáctico do direito. 

Os indígenas T upiniquins no Estado do Espírito Santo náo sáo meros 
possuidores de áreas reservadas, nem tampouco simples habitantes ou 
ocupantes de terras, com a posse imemorial das tribos indígenas, mas 
legítimos proprietários por Título de Doac;áo com data de 161 O. O traslado 

da Carta de Sesma ria e o seu reconhecimento pelo Escriváo Joáo Marques 
da Silva, que assinou o documento. O Livro de Tambos da Vila de Nova 
Almeida, que integra os Arquivos Públicos do Estado do Espírito Santo, 
contém os registros necessários a elucidac;áo da gestáo, inclusive instru
mentos de posse da antiga Sesmaria, registro do título de doac:;áo, Alvará 
Imperial, inclusive sentenc:;a judicial, julgando a medic;áo em 1760, pelo Dr. 

Francisco de Salles Ribeiro, Desembargador de Sua Majestade,Ouvidor 

Geral e Corregedor da Comarca do Espírito Santo na época. 

A medic:;áo das áreas foi realizada com o cumprimento de todas as 
formalidades lega is, inclusive citac;áo dos confinantes das terras indígenas 

da Vila de Nova Almeida, tudo certificado no respectivo processo de 
Medic:;áo, Demarcac;áo e T ombo, além de traslado da Ordem Imperial e 
Registro dos Autos pelo Corregedor e Ouvidor da Comarca do Espírito .. ~ 

Santo. A transformac;áo das aldeias dos Reís Magos, que Sua Magestade 
mandou erigir em Vila em 1760, além do Alvará devidamente assinado por 
D. Pedro, Príncipe de Portugal, doi documentada nos livros de Registros da 

época imperial. 

Eis alguns excertos da documentac;áo (Livro de Tambo da Vila de Nova 

Almeida): 

" Registro de ordens porque S. Magestade Fidelissima manda Erigir 
em Villa com o nome de Villa de Nova Almeida esta Aldeia dos Reis Magos. 

"O Ouvidor Corregedor da Comarca e Capitania do Espírito Santo 
mandará publicar na Aldeia intitulada dos Reis Magos, que se lhe manda 
erigir em Villa com o nome de Vila de Almeida, os Alvarás impressos com 
forc:;a de Leí, de oito de Maio do anno passado e os de seis e sete de Junho 
de mil e setecentos e cincoenta e cinco, que váo inclusos pelos quaes Sua 

Magestade Fidelíssima é servido ordenar que a liberdade que havia conce
dido aos Indios do Maranháo para as suas pessóas bens e Commercio, se 
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estenda, na mesma fórma, aos Índios que habitáo ao Continente de todo o 
Brazil, sem restricc;áo, interpretac:;áo ou modificac:;áo alguma, como nelles se 
contem e declara; e depois de publicados fará que se registrem os mesmos 
Alvarás impressos nos Livros da Villa novamente creada para delles constar 
a todo tempo: e os remetterá outra vez á esta Secretaria de Estado com 

certidáo de que fica executado o que nelles se contem, e por esta lhe 
ordeno. Bahía e de Janeiro onze de mil setecentos e cincoenta e nove 
" Estava a Rubrica do Senhor Conde Vice---Rei <leste Estado". 

"DQM JOSÉ, por Grac;a de Deos Rei de Portugah::laquem e dalem Mar 
em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquista, Navegac;áo, Commercio da 
Etiopia, Arabia, Persia, e da India etc. 

"FA<;O SABER 

"a vós Bacharel Francisco de Salles Ribeiro, Ouvidor da Comarca da 
Capitanía do Espírito Santo; - Que desejando Eu favorecer em tu do 
quanto fór possível os Meus Vassallos Indios deste Continente, Fui servido 
Ampliar em seo benificio pelo Alvará com forc;a de Leí de seis e sete de 

Junho de mil e setecentos e cincoenta e cinco que mandei publicar a favor 
dos Indios do Gráo-Pará, e Maranháo para que consigáo a inteira liberdade 
das suas pessóas, pois tendo nascido livres náo deve a minha Paternal 
Piedade permittir que sejáo constrangidos a especie alguma de Servidáo 
contra os primeiros principios de Direito Natural. E sendo a Minha Real 
lntenc:;áo, que elles conservem nao só a referida liberdade, a plena adminis
trac;áo de su as familias, do seo Commercio, e dos seus Be ns assim de 
raiz,como moveis e semoventes, mas tambem que se governem pelos 
seos proprios naturaes nas disposic:;oes particulares das suas Povoac;óes, 
náo devendo permittir que sejáo espoliados do dominio daquellas terras de 
que elles foráo os primeiros naturaes ocupantes e Povoadores: Resolví ser 
o meio mais proprio para Conseguir todo o referido, e melhor se concilia
rem e civilizarem e poderem instruirem-se, e utilizarem-se de sua 
Agricultura e Commercio, o estabelecer nellas algumas Villas elegendo 
dentre os ditos Indios, seus habitantes, os mais Capazes para ocuparem o 

Emprego de Officiaes de Justi<:;a. e Guerra que forem precizos para o bom 

regimem de seos respectivos povos". 
É muito fácil restabelecer a antiga demarcac;áo das terras indígenas, 

cujos marcos fixados na medic;áo poderáo ser facilmente reconstituídos, tal 
a clareza dos pontos de referencia que se contem no livro de T ombo da Vila 
de Nova Almeida. 
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Específicamente, a consulta da Comissáo de Justi<;a e Paz cinge-se a 
"tres áreas: a de Canoas Velhas, Comboios e Pau-BrasiL 

1 - Qual a titularidade Jurídica das comunidades indígenas Tupini
quins e Guaranís, relativamente as terras que sempre ocuparam, e que hoje 
constituem o Posto indígena administrado pela Funda<;áo Nacional do 
Índio (FUNAJ): pertence-lhes o domínio, a posse, o usufruto das terras e 
suas riquezas naturais? 

É óbvio que os índios Tupiniquins, na sistemática, portanto, do 
Estatuto do Índio, sao titulares <lo domínio pleno, bens imóveis particulares 
na divisáo clássica da lei civil (Código Civil, art. 65 ). Assim, as terras 
habitadas pelos índios T upiniquins no Espírito Santo sáo de sua proprie
dade, atuando a FUNAI, hoje, como sucessora do extinto S.P.I., na condi<;áo 
de mera administradora, e em razáo do regime tutelar imposto ao índio. 

- ,, . ''. . . '' Tem-se, para usar a expressao roman1stica, um 1us 1n re propria : 
os índios, ali, detém o direito de propriedade, de forma condominial. Náo 
sáo apenas titulares de um direito real limitado, qual o de usufruto. 
Pertence-lhes o domínio, a propriedade das terras e de todas as suas 
riquezas. Sáo donas. 

O Servic;o Jurídico da Aracruz Celulose afirma que os indios perderam 
o direito as terras, porque náo promoveram a transcric;áo do título de 
domínio no Cartório de Registro de lmóveis, após a vigencia do novo 
Código Civil ( 1917). O Título de Doa<;áo, como se vé, outorgado em 1610, 
e ratificado em 1760 é, por conseguinte, anterior a vigencia, a partir de 
1917, do Código Civil atuai, que instituiu o Registro lmobiliário. 

Nao é correta a interpretac;áo esgrimida pelo Servic;o Jurídico da 
Aracruz Celulose. O título aquisitivo da populac;áo indígena está plena
mente comprovado nos Arquivos Públicos do Estado do Espírito Santo, 
sendo válida a doac;áo, independentemente de qualquer transcric;ao no 
Registro lmobiliário do respectivo título de domínio outorgado, segundo a 
legislac;áo,doutrina e a jurisprudencia pátrias. 

Na conf ormidade da lei, da doutrina e da jurisprudencia, antes do 
Código Civil a transcric;áo ou registro imobiliário náo era modo de aqui
sic;áo do domínio, segundo estabeleciam o art. 8<?, § 4<? do Decreto 169-A, 
de 19 de janeiro de 1890, e o art. 235 do Decreto n~ 370, do mesmo ano, 
que assim dispunham, de forma idéntica. 
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"A transcri<;áo náo induz a prova do domínio, que fica a salvo 
de quem for." 

Nesse sentido manifesta-se CLÓVIS BEVILÁQUA: 
"A leí actual diz: "a transcri<;áo nao induz a prova do domínio, 
que fica a salvo de quem for" (decreto de 19 de janeiro de 
1890, art. 8~ § 4~). Contém justificac;ao do systema, actual
mente em vigor, pondera o Conselheiro LA FA YETTE, que a 
transcri~áo náo é sináo "urna tradi<;ao solemne", é, como 
tal, nao pode transferir direito, que nao tem o alienante 
"nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet'' ." 
(Direito das Coisas, páq. 770, edi<;áo histórica - 1976) 

E arremata o mesmo festejado mestre do Direito Civil: 
"A regra do direito anterior era que a transcric;áo nao 

induzia prova de domínio, que ficava salvo1 a quem fosse. · 
"O Código seguiu outra orientac;áo. Quis dar publicidade 

do registro predial, significac;áo jurídica de m~ior impor· 
rancia." 
(Código Civil dos Est~dos Unidos do Brasil, pág. 1.326, 
Edicc;áo Histórica, 1976) 

Destarte, desfrutam os índios de direito adquirido, embasado na 
Constituic;áo Federal e na Lei de lntroduc;áo ao Código Civil, urna vez que 
os negócios imobiliários e seus efeitos regem-se pela norma jurídica 
vigente a data .da celebrac;áo do ato, princípio vetusto e pacificamente 
esposado por todas as f ontes, sem excec;áo, do direito brasileiro. 

E, corroborando a leí e a doutrina, manifestaram-se o SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL e outros Pretórios: 

"No regime anterior ao Cód. Civil, a transcric;áo ou registro 
náo era necessária para transmissáo da propriedade 
imóvel. "(Rec. ext. n<? 13.968 - Relator: MINISTRO ORO
ZIMBO NONATO. Supremo Tribunal Federal, 13 de janeiro 
de 1950. - Orozimbo Nonato, presidente e relator) 

"RELA TÓRIO" 

"Somente a partir do Cód. Civil, entrado em vigor em 
1917, é que a transmissáo do domínio imobiliário passou a 
operar-se por meio da transcri<;áo. 

No direito anterior, o domínio sé transfería de alienante 
para adquirente pelo só ato da escritura, independentemen
te, portanto, da formalidade da transcric;ao. 

"T odavia, em aten<;áo aos reclamos do crédito agrícola, 
que exigia para o nosso regime hipotecário urna base sólida 
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,, 
de pi 1blicidade, entendeu o poder público de babear leis de 
protec;áo aos capitais empregados sob garantía hipote
cária, criando a.transcric;áo, para tornar conhecidas de todos 
as relac;óes do comércio imobiliário. 

"Daí a leí 1.237 de 24 de setembro de 1864, regulamen
tada, mais tarde, pelos decretos ns~ 3.453, de 26 de abril, e 
3.471, de 3 de junho, ambos de 1865. 

"Simples instrumento de publicidade formal, o regime 
imobiliário da Lei de 1864 nao negava eficácia as trans
missóes de imóveis nao registrados. 

"O dec. n~ 169 -A, de 19 de Janeiro de 1890 e o seu 
regulamento, babeado com o dec. n~ 370, de 2 de maio do 
citado ano, que regulavam o assunto até a vigéncia do Cód. 
Civil, mantiveram o mesmo sistema do regime da lei n<? 
1.237, de 1864, e de seu regulamento de 1865. 

"Quer dizer que a regra do direito pré-codificado era que a 
transcric;áo nao induzia prova de domínio, que ficava a salvo 
de quem fosse (Lei n~ 1.237, art. 8~ § 4~. dec. n~ 3.453, art. 
258; dec. n~ 169 -A,. Art. 8~. § 4~ e dec. n~ 370, art. 235). 

"lsso mesmo, invocando a autondade, entre outros, de 
ANDRADE FIGUEIRA, LACERDA DE Al..J.\EIDA e PENA
FORTE MENDES, deixamos evidenciado, de forma induvi
dosa e inconteste no agravo de petic;áo de fls. 143 - 147, 
que ora nos reportamos. 
"No tocante a jurisprudéncia, tern .. ela sido quase uniforme 
em proclamar que, no direito caduco, a transcric;ao nao era 
condic;ao exigida para. que se operasse a transferéncia da 
propriedade imobiliária. 

"Entre outros, que ternos a máo, podemos em abono da 
nossa assertiva, citar os julgados seguintes: - "Nao há 
porque f alar em prioridad e do registro, desde que se trate de 
transcric;ao anterior ao Cód. Civil, que nao tinha a mesma 
caracterizac;ao, nem dela provinham os mesmos efeitos jurí
dicos: nao constituindo pwva de domínio" (acórdáo do 
Tribunal de Apelac;ao do Distrito Federal, de 28 de dezembro 
de 1944, in "Jurisprudéncia Civil", vol. 1, fascículo 1, pág. 
246). 

"Mesmo tem sido esse o pensamento do próprio excelso 
Supremo Tribunal Federal, como se pode ver do acórdáo 
proferido no recurso extraordinário n~ 381 O, de Sao Paulo, de 
4 de outubro de 1944, em "Direito", vol. XXXl, pág. 194. 

"Verdade é que, hoje em día, a tese de que, no direito o 
pretérito, a transcric;ao tinha o efeito substancial de tradic;ao 
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solene e do imóvel alienado, só pode mesmo ser suscitada 
por amor ao academismo doutrináno". 
•••..•.......•••••...••••...•.... 

(ACÓRDAO IN REVISTA FORENSE - N~ CXXXII/ 1950 - pág. 393 ). 

"TRANSCRIP<;ÁO 
Qualquer que seja a forma de transferéncia do domínio, esta 
só se consuma pela transcric;ao, ao contrário do que suce
día no regime anterior ao Código Civil". (grifei) 
(De. da 1~ Turma do Supremo Tribunal Federal, de 
20.5.40, in Rev. Forense, no Rec. Ext. 3.676 Relator Ministro 
Otávio Kelly) 

"Antes do C.C. a transcripc;áo nao era modo de adquirir o 
domínio dos immoveis; e, antes, era de lei que ella nao 
induzia prova do domínio, que ficava salvo a quem fosse." 
(Ac. do Tribunal de J ustic;a de Minas Gerais, de 17 de mar<; o, 
de 1926, in Rev. Forense, n~ XLVI, 1926, pág. 457) 

''TRANSCRIP<;Ao - Nao induz prava de domínio, que fica 
salvo a quem for." 
(In Revistas Forenses, vol. XIII ( 13), pág. 133 e vol. XXII (22), 
pág.407) 

C<fmo se ve, náo paira qualq111.er sombra de dúvida quanto a desne
cessidade da transcriqáo oll registro imobiliário do título ora exibido 
pelos índios, para que venha reclamar a proteqáo jurisdicional na 

defesa de um direito que lhes foi legítimamente transmitido pelo 
Estado do Espírito Santo. A validade da doac;áo se afirma no 
Direito, com embasamento nom1ativ0, doutrinário e jurisprudencia/, 

e, assim sendo, compete aos indios a faculdade "erga omnes" na 

persecu<;áo do bem, no intui to de reivindicá-lo contra terceiros. 
Munidos desse justo título de Doac;áo, que lhes confere a plena, clara e 

indiscutível propriedade do imóvel, os indígenas tém o direito de reivindi
carem o que lhes pertence de qualquer pessoa que tenha em seu poder as 
áreas indígenas. 

A Doa<;ao da Sesmaria aos índios, e a demarcac;ao judicial de suas 
terras, é ato anterior a vigéncia do Código Civil, senda inteiramente dispen
sável a necessidade da transcri<;ao para prava do,domínio. É certo e 
induvidoso que todas as sentenc;as de usucapiáo sobre áreas indígenas sao 
nulas, bem como todas as Escrituras de Compra e Venda lavradas sobre 
aquetas terras. 
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Segundo disposic;áo da Leí 6.001, de 19 de dezembro de 1973, no seu 
cm:. 38, "as terras indígenas sáo inusucapíveis, e sobre elas náo 
poderáo recair desapropriac;áo" (grifei). _ 

A Constituic;áo Federal (art. 192) e o art. 62 do Estatuto do Indio 
estabelecem, expressamente: " ficam declaradas a nulidade e a extinc;áo 
dos efeitos jurídicos dos atos de qualquer natureza que tenham por objeto 

0 domínio, a posse ou a ocupac;áo das terras habitadas pelos índios ou 
comunidades indígenas". O § 1 ~ do art. 62 dilata o alcance das nulidades, 

figurando a hipótese da desapropriac;áo sumária: "Aplica-se º, di~posto 
neste artigo as terras que tenham sido desocupadas pelos tnd1os ou 
comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e par
ticular". 

O 42'? excluí até mesmo a indenizac;áo por benfeitorias aos prejudi
cados pelas nulidades referidas no artigo 62: "§ 2~. Ninguém terá direito a 
ac;áo ou indenizac;áp contra a Uniáo, o órgáo de assistencia ao índio ou os 
silvícolas em virtude da nulidade e extinc;áo de que trata este artigo, ou de 
suas conseqoencias económicas." (o grifo é nosso) 

Logicamente, os processos de usucapiáo sáo todos nulos, e as res

pectivas sentenc;as judiciais, em conformidade com o disposto na Consti
tuic;áo Federal (art. 198 e §§ 1~ e 2~) e no art. 63 da Lei n~ 6.001!73: 
"Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas que 
envolvam interesse de silvícolas ou do Patrimonio Indígena, sem prévia 
audiencia da Uniáo e do órgáo de protec;áo ao índio". 

Igualmente nula é a alienac;áo efetivada pelo Estado do Espírito Santo, 
com a venda de 30.000 ha de terras pertencentes ao patrimonio indígena 
para a Aracruz Celulose. A compra e venda é ilegal. 

O Estado do Espírito Santo, através de seu Gov6fnador, praticou 
abuso de autoridade também, quando fez a concessáo de 10.000 ha de 
terras indígenas a Companhia Ferro e A<;o de Vitória, para a explorac;áo de 

madeira. A posterior transferencia dessa área de terra (10.000 ha) para a 
Aracruz Celulose é igualmente nula. 

Um amontoado de nulidades, todas essas escrituras, concessóes e 
alienac;oes de terras indígenas. Desde a criac;áo do S.P.I. (Decreto n~ 8.072, 
de 20-6- 1910), limitou-se o seu regulamento (Decreto n~ 9.214, de 15.12. 

1911) a garantir "a plenitude da posse dos territórios ocupados pelos 
índios" (art. 9'?). A Constituic;áo de 1934 (art. 129) e a Carta de 1937 (art. 
154) e a de 1946 (art. 216) consagravam definitivamente os princípios de 
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respeito a posse dos índios, sobre as terras em que se achassem per
manentemente localizados; bem como o princípio de sua inalienabilidade. 

Conforme os princípios do sistema jurídico brasileiro, a propriedade 
indígena é intransferível. O que se limita ao indígena, até hoje, é a capa
cidade de exercício, atualmente por f ore; a do instituto da tutela, e que 
emerge do art. 6'?, parágrafo único, do Código Civil ( 1917). Os índios sáo 
relativamente incapazes, e na prática de atos e negócios jurídicos, devem 
ser assistidos pelo órgáo tutelar. Aqui, os índios Tupiniquins detem o direito 
de propriedade, pertence-lhes o domínio. Conforme a lic;áo de PONTES 
DE MIRANDA, a intransf eribilidade desse direito é peculiar em nosso 
sistema jurídico. 

As escrituras de compra e, venda sáo todas nulas, porque a lei as de
clara taxativamente nulas. O Ministério Público Federal náo interveio nas · 
causas, embora houvesse interesse de incapazes (arts. 82 e 246 do C.P.C.), 

sendo ndispensável a intervenc;áo do Ministério Público, já que se tratava de 
alienac;óes de terras pertencentes ao patrimonio indígena.T ais atos jurídi
cos sáo nulos de pleno direito. É nulo o ato jurídico - diz o Código Civil 
BrasileirE> no art. 145, item lll - quando nao revestir a forma prescrita em 
lei. Sendo intransferíveis e inusucapíveis as terras pertencentes ao patri
monio indígena, é evidente que tais atos jurí~icos náo possuem nenhuma 
validade. 

A validade do ato jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma 
prescrita ou náo defesa em lei. Ninguém adquire direitos de quem náo os 
possui. Logo, o Estado nao poderia ter negociado a terra pertencente ao 
patrimonio indígena.Nema concessáo dos 10.000 ha de terras a Ferro e 
Ac;o, nem tampouco a venda de 30.000 ha a Aracruz Celulose foram 
precedidas das formalidades legais estabelecidas na lei. 

Atualmente, os índios estao submetidos ao regime tutelar previsto na 
Lei n'? 6 .001 (Estatuto do Índio ). O art. 20 admite, exepcionalmente, a 
desapropriac;áo, mas, aqui, nem ao menos se cogitou ·revestir o esbulho 

das terras indígenas de urna aparencia de le jalidade, pois inexiste qualquer 
processo de desapropriac;áo, nem os índios jamais receberam qualquer 
indenizac;áo. 

Em nenhum dos casos, ocorreu a hipótese admitida "em caráter 
excepcional" pelo art. 20, "caput", da Lei n~ 6.001!73, que autoriza "a 
Uniao a intervir, se nao houver' soluc;áo alternativa, em área indígena, 
determinada a providencia por decreto do Presidente da República"; entre 
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outros motivos, "para a realiza<;áo de obras públicas que interessem ao 
" desenvolvimento nacional" (letra d). T odavia, qualquer desapropria<;áo 

teria que ser precedida de prévia e justa indeniza<;áo 

Assim, as áreas indígenas- e aquí se compreendem tanto "as terras 1 

ocupadas", como "as áreas reservadas", como "as terras de domínio das 
comunidades indígenas" ou "silvícolas" -podem ser objeto de interven<;áo 

para aquele fim. 

Para a execu<;áo das obras públicas, a interven<;áo governamental 

poderá resultar, inclusive, na "remo<;áo de grupos tribais de urna para outra 

área (art. 20 § 2~, c). 

T odavia, há duas condicionantes que devem ser imperiosamente 

obedecidas: 1 ~) " semente caberá a remo~áo de grupo tribal quando de 

todo impossível ou desaconselhável a sua permanencia na área sob inter

ven<;áo, destinando-se a comunidade indígena removida área equivalente 
a anterior, inclusive quanto as condi<;óes ecológicas" (art. 20, § 3~); 2~) "a 
comunidade indígena removida será integralmente ressarcida dos pre

juízos decorrentes da remo<;áo" (art. 20, § 4~). 

Assim, a utiliza<;áo das áreas indígenas dos índios Tupiniquins só 

poderia ocorrer, legítimamente, desde que houvesse o mais integral e 

absoluto respeito a essas duas disposi<;óes legais. 

Há, porém, pelo menos também dais fatores impeditivos da remo<;áo 

e que se nos afiguram insuperáveis. O primeiro deflui do texto consti
tucional ( art. 198) e da lei ordinária ( art. 22, do Estatuto do Índio ), que 

asseguram aos índios a vitaliciedade do usufruto e domínio sobre as terras 
em que vivem. Mais: a intransferibilidade desses direitos que, conforme a 

li<;ao de PONTES DE MIRANDA, é peculiar em nosso sistema jurídico. 

O segundo, é de ordem fática: onde encontrar "área equivalente", 

" inclusive quanto a condi<;óes ecológicas" , como o exige a lei, capaz de 

reassentar as comunidades indígenas de Caieiras Velhas, Pau-Brasil e 
Comboios? 

Poder-se-ia, acaso, invocar a possibilidade da desapropria<;áo por 

necessidade ou utilidade públicas? Em tese, segundo é pacífico na dou
trina e na jurisprudencia, todos os bens sao suscetíveis de expropria<;áo. 
Inclusive os direitos reais que incidem sobre eles, entre os quais se situam a 

posse e o domínio pleno da comunidade sobre aquetas terras. 

Lembra, porém CRETELLA JR. que essa abrangencia há de ser 
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encarada em termos: 

"Entenda-se, porém, com maior precisao: todos os bens 
expropriáveis, por sua própria natureza, poderáo ser expro

priados; todos os bens suscetíveis de ser desapropriados, 
porque, por exemplo, o dinheiro, moeda corrente do país, é 

bem e, no entanto, nao pode ser desapropriado" (autor cit 

- "Comentários as Leis de Desapropria<;áo", pág. 69, Ed. 

Bushatsky, 1976). 

Em se tratando das terras indígenas, quer sejam etas do domínio 

pleno da comunidade, como as terras pertencentes aos Tupiniquins; quer se 
as considere do patrimonio da Uniáo, como é o caso das "terras ocupadas" 

por índios ou silvícolas - entendemos que etas se encontram a salvo de 
pretensáo expropriatória. Seja de parte da Uniáo, do Estado, de concessio

nário seu, ou empresa pública ou empresa privada, como o caso da Aracruz 

Celulose. 

lsso porque, insistimos, sobre as terras indígenas do Espírito Santo 

incide o princípio constitucional assect1ratório da posse e domínio, perma

nentes e intransferíveis. As terras demarcadas judicialmente sáo de domí
nio pleno da comunidade Tupiniquim, e sobre etas incide a garantia consti
tucional da intransferibilidade, com apoic também no art. 22 do Estatuto 

do Índio. 

A justa e prévia indeniza<;ao, peculiar aos casos corriqueiros. de desa

propria<;áo, corresponde, em se tratando do subtrair os índios as suas ter

ras, em urna repara<;ao "sui generis": "área equivalente a anterior, inclusi
ve quanto as condi<;óes ecológicas" . Nao há que se cogitar, na espécie, de 

"quantum" indenizatório; sim de "quid" indenizatório. O que deve se viabi

lizar é urna sub-roga<;ao real. É o que pretendeu o legislador, bem atento ao 
que representa para o índio a " sua terra" : a dos seus antepassados, suas 

lendas, seus mitos. Nao hesitamos em vislumbrar que, preconcebidamen

te, pretendeu-se obstaculizar, ao máximo, o desenraizamento e o despoja

mento, mais ainda, de nosso índio, táo espoliado séculas afora. 

11) A Portaría da FUNAJ é documento oponível a Aracruz Celulose, com 

for<;a jurídica bastante para garantir os índios contra represálias de Ara

cruz? 

A Portaría Ministerial é, sem dúvida alguma, um documento oponível a 
Aracruz Celulose, porque o art. 19 da Lei 6.001n3, dispóe que "as terras 
indígenas serao administrativamente demarcadas, por iniciativa e sob 
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orientac;áo do órgáo federal de assistencia ao índio, de acordo com o 
processo estabelecido em decreto do Poder Executivo". 

O § 1 ~ do art. 19 dispóe: 

"A demarcac;áo promovida nos termos deste artigo, homologada pelo 
Presidente da República, será registrada em livro próprio do Servic;o de 
Patrimonio da Uniáo (S.P.U) e do registro imobiliário da comarca da 
situac;áo das terras." 

Evidentemente, a Portaria da FUNAI n~ 609/N é um documento 
revestido de todas as formalidades legais. É da competencia da FUNAI a 
eleic;áo das áreas indígenas. lndiscutiveis, portanto, a validade e a legalidade 
da Portaria 609/N, embora a demarcac;áo náo tenha sido ainda homologada 
pt!lo Presidente da República, nem esteja registrada no S.P.U., nem tam
pouco no registro imobiliário da Comarca de Aracruz-ES. 

Náo obstante a falta dos competentes registros, a Portarla Ministerial 
assegura ao índio o direito a ocupac;áo da terra. Aliás, o art. 25 da Lei 
6.00 ln3 dispóe o seguinte: 

"O reconhecimento do Direito dos Índios e grupos tribais 
a posse permanente das terras por eles habitadas, nos ter
mos ·do art. 198, da Constituic;áo Federal, independerá de 

sua demarcac;áo, e será assegurado pelo órgáo federal de 
assistepcia aos silv~colas, atendendo a situaqáo atual e 
ao consenso histórico sobre a antiguidade da ocupa
qáo, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissáo ou 

. ""· 
erro do referido órgáo, tomar qualquer dos Poderes da 
República". (o grifo é nosso ). 

Logica111ente, a Portarla Ministerial protege os índios contra a hipótese 
de represálias da Aracruz Celulose. Qualquer violencia contra os silvícolas 
teria um caráter injusto e ilegal. Além das áreas de Canoas Velhas, Pau
Brasil e Comboios, que a Portaria da FUNAI declarou como áreas de 
ocupac;áo dos índios T upiniquins, os silvícolas sáo os legítimos donos de 
urna área muito maior. 

As terras indígenas, como já foi explicitado no item 1, foram adquiridas 
ao Estado do Espírito Santo através de Doac;áo no ano de 161 O, e mais 
tarde ratificada a Doac;áo com a demarcac;áo judicial das terras indígenas, 
cujo processo foi devidamente tombado nos Arquivos Públicos, tuda 
devidamente comprovado no Livro de T ombos da Vila de Nova Almeida 

' 
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~end~. v~lida a Doac;áo. independentemente de transcric;áo no registro 
1mob1háno, do respectivo ululo de domínio outorgado, segundo a Jegislac;áo, 
a doutrina e a jurisprudencia pátrias. 

O art. 32 da Lei 6.001n3 reconhece a propriedade plena da comuni
-.iade indígena: 

"Art. 32. sáo de propriedade plena do índio ou da comunidade indíge
na, conforme o caso. a~ terras havidas por qualquer das formas de aquisic;áo 
do domínio, nos termos da legislac;áo civil" . 

111) É legal a demarcac;áo realizada pelos próprios índios, sem a assis
tencia da FUNAI? 

A terceira questáo está respondida no art. 19 da Lei n~ 6.001n3, que 
dispóe sobre o processamento administrativo da demarcac;áo, de acordo 
com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo. A demar
cac;áo realizada pelos índios terá que ser homologada, necessariamente, 
pelo Presidente da República, e depois registrada em livro próprio do 
Servic;o do Patrimonio da Uniáo e no registro imobiliário. 

Ta is formalidades lega is nao foram cumpridas, ainda, mas a falta 
dessas providencias náo invalida a demarcac;áo das terras, porque está 
criada urna situac;áo de fato, com profundé?s repercussóes no DirP.ito. Por 
outro lado, a demarcac;ao foi assistida por um topógrafo, que fez a indica
c;áo dos rumos da linha demarcatória, exatamente como esiabelecido na 
Portarla da FUNAJ. 

Agora, a demarcac;áo efetuada pelos próprios índios terá que receber 
a homologac;áo do Presidente da República. A FUNAI poderá, simples
mente, ratificar a demarcac;áo, como fez no caso dos índios Tapirapé, que 
serve de precedente para os índios T upiniquins. A tribo T apirapé também 
demarcou as próprias terras, sem a assistencia da FUNAI, e a demarcac;áo 
homologada pelo Presidente da República, posteriormente. 

IV) É admissível a utilizac;áo das áreas indígenas para implantac;áo do 
projeto da Aracruz Celulose? 

É inadmissível a utilizac;áo das áreas indígenas para implantac;áo do 
projeto da Aracruz Celulose, com o esbulho do patrimonio silvícola da 
espécie suscitada o ato expropriatório teoricamente admissível estaria 

' 
esvaziado de fidelidade pública o fundamento legitimador da desapro-
priac;áo, porque a Aracruz Celulose é urna empresa particular, de capital 
nacional e estrangeiro, e náo empresa pública. 
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O Estado náo poderia vender as terras pertencentes ao patrimonio 

indígena para a Aracruz Celulose, nem transferir os 10.000 ha que en
tregou a Ferro e Ac;o, mediante concessao, sem antes destinar a comuni
dade indígena área equivalente a anterior, inclusive quanto as condi<;óes 
ecológicas, e com essa providencia, legalmente, determinada por decreto 
do Presidente da República. Nada disso foi feito. Ocorreu expropriac;áo 

sumária das terras indígenas, um autentico esbulho. 

Qualquer procedimento do poder público ou de seus agentes que 
implicar em intervenc;áo nas terras indígenas, sem atentar para os parame
tros legais apontados, constituir-se-á em autentico desvio de poder: 

' 

"Deve o administrador gozar de urna área de compe
tt~ncia ampla, dentro da qual possa agir com desenvoltura. 
Ao controle da legalidade incumbe, porém, o patrulhamento 
das fronteiras, de modo a vedar as excurs6es abusivas e 
manter o poder discricionário em seus domínios legítimos. 
No plano jurídico, a administrac;áo funciona sob um regime 
de liberdade vigiada: tu do lhe é permitido f azer em beneficio 
público, salvo aquiio que ofenda a lei. A noc;áo de legalidade 
fiscaliza a atividade discricionária, sem nela interferir, a náo 
ser quando exorbitantes". 

"Abuso de poder administrativo" - Caio Tácito - pág. 

26, Rev. Sir. Adm. 56/ 10). 

As áreas declaradas como áreas de ocupa<;áo dos índios Tupiniquins 
na Portaria n~ 609/N correspondem a apenas 0,03% (zero vírgula zero tres 
por cento) da área que por direito e por justi<;a pertence aos índios. A maior 
parte da área indígena que se encentra em poder da Aracruz Celulose, os 
Tupiniquins temo direito de reivindicá-la. O proprietário temo direito de 
reivindicar a sua propriedade do poder de quem quer que seja, a fim de 
que se torne realidade o direito de usar, gozar e dispor exclusivamente da 

co1sa. 

Na hipótese de se acalentar a pretenc;áo interventora, ainda, que sobo 
manto desapropriatório, objetivando a legaliza<;áo de urna situac;áo ilegal, 
criada pelo Governo do Estado do Espírito Santo, com a venda das terras 
para a Aracruz Celulose; é bom ressalvar que náo existe fundamento 
legitimador da desapropria<;áo, a qual violaría flagrantemente princípios 
constitucionais e legais inarredáveis. lnexiste direito contra direito. 
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V) Como resguardar os direitos das respectivas comunidades indí
genas, se a Aracruz Celulose persistir no propósito de negar aos índios a 
posse e o domínio de suas terras? 

Passemos a última questáo objeto da consulta. O resguardo ao direito 
dos índios Tupiniquins e Guaranis, quanto a intangibilidade da posse, e 
usufruto das áreas declaradas de ocupac;áo indígena na Portarla n~ 609/N, 
bem como a questáo do domínio da área maior, pertencente ao patri
monio indígena. 

Se os indígenas forem molestados no exercício da posse sobre a área 
designada na Portaría Ministerial, poderáo recorrer aos interditos proibi
tórios, combase no art. 37 do seu Estatuto: 

"Os grupos tribais ou comunidades indígenas sáo partes 
legítimas para a defesa dos seus direitos em juízo, 
cabendo-lhes, no caso, a assistencia do Ministério Público 

Federal ou do órgáo de protec;áo ao índio" . (o grifo é nosso) 

Quanto a questáo do domínio sobre a área que lhes foi esbulhada, os 
indígenas poderáo percorrer a via judicial, com a propositura da Ac;áo de 
Reivindicac;áo, com fundamento no arl 524 do Código Civil: 

"Art. 524. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, 
gozar e dispar de seus bens· e de reave-los em poder de 

qu.em quer que injustamente os possua." 

Destarte, resta aos índios reaver a sua propriedade, e poderáo faze-lo 
pela via judicial, com a Ac;áo Reivindicatória, pois, em consonancia comos 
ensinamentos de J. M. CARV ALHO SANTOS, em sua obra "Código Civil 
Brasileiro Interpretado", vol. 111, pág. nº 270: "O direito de reivindicaré um 
corolário lógico dos outros direitos que sáo assegurados ao proprietário. 
De fato, do direito de gozar e de dispar, exclusivamente da coisa, 
decorre particular e naturalmente este outro direito do proprietário: reivin
dicá-la do poder de que.m quer que seja, a fim de que possam aqueles 
outros direitos se tornarem realidade. Compreende-se, portante, a razáo 
pela qual o nosso Código incluí a reivindicac;áo entre os elementos consti
tutivos do direito de propriedade. Este direito, exercido que se ja em Juízo, 
toma o nome de ac:;áo de reivindicac:;áo ("reivindicatio" ) ... ", a qual, na feliz 
expressáo de WIELAND, citado, aliás, na obra retro-mencionada, é a ac:;áo 
dada ao proprietário náo possuidor, contra o possuidor nao proprietário. 
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A propósito, acentua o mestre CARV ALHO SANTOS, na sua festejada 
obra já reportada: "A ac:;áo reivindicatória pode ser intentada contra qual
quer possuidor, náo só de má-fé, mas também de boa-fé, e contra qual
quer detentor, qualquer que seja a causa pela qual possua a coisa, pouco 
importando que a possua ou detenha por corita própria ou por conta de 
outrem. Porque o proprietário é autorizado a reivindicar a coisa que lhe 
pertence de qualquer pessoa que a tenha em seu poder, náo sendo justo 
que se exigisse dele para exercitar esse seu direito, fosse pesquisar por qual 
título, o bem se encontra nas máos do detentor ou possuidor.Tanto mais 
quanto o domínio é um direito real, vale dizer - exequível contra qualquer, 
em poder de quem este ja a coisa, se ja a que título for." 

Convém ressaltar, que a ac;áo de reivindicac;áo teria que ser p~ecedida, 

necessariamente, de urna Ac;áo Demarcatória, para reavivar os marcos e 
rumos da linha demarcatória trac;ada judicialmente em 1760, a partir de 
um lugar chamado Patranha (entre Jacaraípe e Capuaba) indo até Combo
ios, tendo por extensáo, em direc:;áo norte-sul, nove léguas e novecentos e 
seis brac;as e meia (61,4 Km) e seis léguas (39,6 Km) do lado leste para o 
sertao (a Sesmaria dos índios ). 

A Ac:;áo Reivindicatória poderla ser cumulada com a respectiva Ac:;áo 
Anulatória dos títulos nulos de domínio outorgado sobre a área indígena. 

. Evidentemente, em certos lugares estáo localizados posseiros, lavradores 
igualmente pobres, que nao podem perder a sua moradia e a lavoura. Cada 
caso terá que ser examinado singularizadamente, com critérios de justic;a 
social. 
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ANEXO 

O ÍNDIO PERANTE O DIREITO 

Reuniáo de Antropólogos e Advogados 
9 - 12 outubro de 1980 

DOCUMENTOS APROVADOS: 

1. SOBRE TERRAS INDÍGENAS 

2 - SOBRE A TUTELA E A INTEGRA~O DOS POVOS INDÍGENAS 
3. A CONSTRU~O DE BARRAGENS E OS DIREITOS DOS POVOS 

INDÍGENAS 

4. PARQUES NACIONAIS EM ÁREAS DE PARQUES INDÍGENAS 
5. O TRABALHO DO ANTROPóLOGO E A FUNAI 
6. SOBRE O PROJETO RONDON E AS ÁREAS INDÍGENAS 
7. PROPOSl~O E RECOMENDA<;ÓES 
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1. SOBRE TERRAS INDÍGENAS 

A legisla<;áo brasileira assegura as comunidades indígenas o direito as 
su as terras. Entretanto, a realidade dos fatos mostra claramente urna crise 

generalizada. 

A Emenda Constitucional n~ 1/69, artigo 198, expressa a garantía a 

_i~alienabilidade das terras habitadas pelos índios, sua posse permanente e 
o usufruto exclusivo das riquezas ñaturais e todas as utilidades nelas exis-

tentes. Cumpre lembrar que a disposic;áo constitucional é, na hierarquía, a 

disposi<;áo máxima. 

O Estatuto do Índio, Lei 6.001n3, artigo 17, reitera aquela garantía, 

referindo-se, ainda, as terras de domínio (posse e propriedade) das comu

nidades indígenas e as áreas reservadas. 

"T erras habitadas" pelos índios, na defini<;áo do artigo 23 do próprio 
Estatuto, sáo as terras que "de acorde comos usos, costumes e tradi<;óes 
tribais detem e onde habita ou exerce atividade indispensável a sua subsis

tencia ou economicamente útil''. 

A rela<;áo das comunidades indígenas com suas terras é complexa e 
íntima e incluí o uso de recursos económicos e a prática de atos religiosos e 
de rela<;óes sociais. A terra dessas comunidades náo pode ser entendida 
como mercadoria ou bens comerciáveis, mas como um espa<;o contínuo, 
um conjunto indissolúvel de recursos económicos e áreas de importancia 
cultural e social. Essa é, portanto, a interpreta<;áo carreta da prote<;áo 

constitucional as terras das comunidades indígenas. 

A demarcac;áo é mecanismo previsto no Estatuto como meio asse

curatório dessa prote<;áo. O direito preexiste a demarcac;áo, cuja func;áo é 
meterializá-lo (Estatuto do Índio, artigo 25 ), obedecidos os conceitos supra. 

A demarcac;áo, entretanto, náo só náo foi terminada no prazo esti
pulado no próprio Estatuto (artigo 65 ), como, muitas vezes, desrespeitou 

os preceitos jurídico-antropológicos. 

A posse das comunidades indígenas tem sido diminuída ou extinta, 

náo só através da concessáo de certidóes negativas de existencia de índios 
pelo órgáo titular, bem como pela omissáo da FUNAI <liante das invasóes 
por parte de particulares e intervenc;áo indiscriminada por parte do Estado. 
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E.ss: desrespeito as terras indígenas coloca-se no quadro mais amplo 
de pnondades político-económicas definidas pelo Governo em seu 
modelo desenvoMmentista, em que se estabelecem critérios com b 

d ' , . . ase 
e~ 1scut1ve1s 1nteresses empresariais de ordem nacional e internacional, 
detxando de lado quaisquer considerac;óes sobre os prejuízos sociais as 
comunidades indígenas. 

No que diz respeito específicamente a interven<;áo pelo Estado eta se 

te_m realiz~do em desobediencia ao texto legal (artigo 20 do Estatut~). que 
so a admite em caráter excepcional, quando da inexistencia de soluc;áo 
alternativa. 

. ~onsiderando o legítimo direito das comunidades indígenas a posse 
tr~d1~1?~al de suas terras sáo necessárias medidas de ac;áo urgentes e 
pnontanas, consistentes em: 

l. demarcac;áo das terras indígenas, em conformidade com os critérios 
supra-referidos; 

2. correc;áo das demarcac;óes efetuadas com prejuí:os das comunidades. 

indígenas envolvidas; 
3. protec;áo efetiva contra quaisquer invasóes das terras indígenas e utili

zac;áo de seus recursos naturais e 
4. inclusáo das comunidades indígenas e atendimento de suas necessi

dades nos planos de desenvolvimento regionais e nacionais. 

É imprescindível, para a eficácia das medidas de protec;áo as terras 
das comunidades indígenas, que essas se manifestem; que essa manifes
tac;áo náo seja manipulada ou obtida sob pressáo; e que sejam ouvidos os 
representantes qualificados da comunidade científica, em todas as etapas 
de quaisquer processos ou decisóes que possam afetar as comunidades 

indígenas. 
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2. SOBRE A TUTELA E A INTEGRA<;AO DOS POVOS 
INDÍGENAS 

Da Tutela 

A situac;áo jurídica e política dos índios brasileiros, através da figura da 
tutela, exige urna definic;áo mais precisa da natureza dessa instituic;áo. 

No direito civil, a tutela tem como justificativa a defesa dos direitos dos 
inc:apazes. A incapacidade se distingue em absoluta e relativa. Na incapaci
dade absoluta, o tutor manifesta a vontade em nome do tutelado, isto é, o 
substituí. Enquanto que na incapacidade relativa, a manifestac;áo de vonta
de é do tutelado, assistido pelo tutor. O código civil define o índio como 
relativamente incapaz (Art. 6~ Inciso 111 e seu § único). Náo cabe portanto ao 

tutor substituir a manifestac;áo de vontade do tutelado, mas apenas assisti
lo. 

A finalidade da tutela é garantir a liberdade e nao cerceá-la. Ao tutor 
cabe entáo defender instransigentemente os direitos e interesses dos 
povos indígenas definidos pelas próprias comunidades indígenas, de acor
de com seus padróes de organizac;áo. O papel fundamental do tutor é 
preservar liberdade para a expressáo da manifestac;áo de vontade do 
tutelado. Nao cabe ao tutor mediar os interesses conflitantes de índios e náo
índios, mas, ao contrário, identificar-se integralmente com os interesses dos 
povos que defende. 

O Instituto da tutela pressupóe identidade de interesse entre o tutor e o 
tutelado. 

A Lei define que os índios seráo tutelados pela Uniáo, que delegou 
poderes a Fundac;áo Nacional dos Índios (FUNAI). A FUNAI, no entanto, 
enquanto órgáo do Estado, tem-se identificado muito mais com os interes
ses nele representados. 

Nos casos comuns de tutela, estáo previstos em Lei mecanismos 
automáticos e permanentes de controle por parte do Estado que permi
tem, inclusive, a destituic;áo do tutor infiel. No caso da tutela sobre as 
comunidades indígenas, entretanto, tais mecanismos nao existem. Daí a 
importancia da cria~áo de instrumentos legais de controle da tutela. Resta 
como única possibilidade de controle da tutela o exercício, pelos grupos 
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bibais ou comunidades indígenas, dá faculdades a eles conferida pelo 
Estatuto do f ndio. 

A tutela tem sido transformada em empecilho a livre manifestac;áo da 

vontade do tutelado, que deveria informar e dirigir a ac;áo do tutor. 

Como essa condic;áo nem sempre é assegurada, a garantia de que ela 
seja observada reside na possibilidade de manifestac;áo de setores da 
soc:iedade civil na denúncia de abusos de autoridade por parte do tutor e na 
possibilidade de atuac;áo através de procedimentos jurídicos reconhecidos. 

Quando o órgáo tutelar exerce satisfatoriamente a tutela, nenhuma 
interferencia é necessária. Mas quando há omissáo ou abuso, torna-se 

indispensável a atuac;áo da sociedade civil através do apoio a comunidade 
indígena na defesa de seus interesses. 

Do tutelado. 
A denominac;áo índio corresponde a urna categoria genérica que 

recobre urna diversidade de grupos humanos, socialmente organizados e 
etnicamente distintos. Assim, eles se configuram como povos, na legisla
c;áo denominados "grupos tribais e comunidades indígenas". De urna 
situac;áo de isolamento em relac;áo a sociedade nacional, progressiva
mente, esses povos nela se· inserem como subsistemas diferenciados, 
num processo de integrac;áo a sociedade nacional, que culmina com o 
estado de integrado para o indivíduo ou o grupo que atinge o extremo do 
processo. 

Para o Estatuto do Índio, "integrado é o grupo indígena e qualquer 
de seus membros que, inseridos em sistemas interétnicos 
(Oliveira) e tendo alcanc;ado a etapa de integrac;áo (Ribeiro) 
sem com isso se assimilarem a sociedade nacional, foram 
por esta legalmente investidos e reconhecidos na plenitude 
da capacidade civil e de seu exercício". Em decorrencia, 
"integrac;áo é, para o Estatuto do Índio, o estado atingido 
pelo índio ou grupo indígena no interior do sistema interét
nico (Oliveira), mediante ato jurídico emanado da sociedade 
nacional, que o investe e reconhece na plenitude da capac:i
dade civil e de seu exercício, depois de haver alcanc;ado a 
etapa de integrac;áo (Ribeiro ), sem que esse estado deva 
conduzir a assimilac;áo ou dela decorra". 

É, pois, a integrac;áo, assim entendida, o objetivo final de 
urna política que, regida pelo Estatuto do Índio, deve exer-
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cer-se "progressiva e harmoniosamente'', respeitando "a 
coesáo das comunidades indígenas", garantindo-lhes "a 
permanencia voluntária em seu habitat'' e "a posse perma
nente das terras que habitam" (Art. 2~ e seus incisos), com 
respeito pelos "usos, costumes e tradi<;óes das comuni
dades indígenas e seus efeitos, nas rela<;óes de família, na 
ordem de sucessáo, e no regime de propriedade" 
(Art. 6<?) ( * ). 

lsto significa que o referido processo redunda n áo numa assimila<;áo, 
mas em acomodac;áo entre grupós articulados, como subsistemas, no 
interior de um sistema nacional mais amplo e caracterizado pela multi
plicidade étnica, social e cultural. 

( * ) Conforme Agostinho. Pedro. Emancipa<;ao do Índio. In Ciencia e Cultura, vol. 32 (2), 
fevereiro 1980. 
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3. A CONSTRU<;AO DE BARRAGENS E OS DIREITOS DOS POVOS 
INDÍGENAS 

Os antropólogos e juristas, reunidos de 09 a 12 de outubro de 1980, 
em Florianópolis, Santa Catarina, durante o encontro sobre "O Índio 
Perante o Direito", manifestam publicamente sua preocupa<;áo com o 
processo decisório em que os povos indígenas sáo afetados, direta e 
indiretamente, com a constru<;áo de barragens, e que vem mostrando de 
forma persistente a viola<;áo do estabelecido na Constitui<;áo Federal, 
(Artigo 198, § 1 e 2), na Lei (Artigo 20, parágrafos 1, 2, 3, do Estatuto do 
Índio, Lei Federal 6.00tn3) e em Conven<;áo Internacional (n'<? 107, da 
Organiza<;áo Internacional do Trabalho) que garantem aos povos indíge

nas o direito a posse permanente da terra e ao usufruto esclusivo das 
riquezas nela existentes. 

Assim sendo, exigimos: 

a) A consulta e participa<;áo dos povos indígenas e da comunidade 
científica e dos advogados no processo decisório relacionado a esses 
projetos; e o acesso dos índios, antropólogos, advogados e outros dentis
tas a todas as informa<;óes necessárias ao acompanhamento sistemático 
de quaisquer projetos que tenham interferido, ou que venham a interferir, 
na integridade dos territórios indígenas e na organiza<;áo sócio-político
económica de seus povos; 

b) A indispensabilidade de se atentar para o caráter de excepciona
lidade das assim denominadas obras de interesse público sobre terras 
indígenas, face ao que dispóe expressamente o artigo 20, caput, de apli
ca<;áo inarredável; 

e) A necessidade de analisar outras possibilidades de produ<;áo 
energética (p. ex.: energia solar, barragens de pequeno porte, etc.), que nao 
venham a afetar as áreas indígenas, e que também nao venham a causar 
maiores prejuízos para a sociedade nacional. Para tanto, há necessidade de 
urna perícia técnica de especialistas em obras de engenharia e amplos 
estudos de caráter antropológico e ecológico; 

d) A necessidade de, em se respeitando o próprio Estatuto do índio 
(artigo 20, parágrafos 1, 2, 3), realizar-se estudos reveladores do impacto 
ambiental, já provocado, ou a ser provocado, por obras de caráter "de
senvolvimentista". 

- 179-



' 
Consideramos, outrossim, em conclusáo: 

- que as terras pertencentes as comunidades indígenas náo devem, 
de forma alguma, ser consideradas alienáveis para a continua expansáo da 

sociedade nacional, que já quase exterminou a vida e a cultura dos seus 
primeiros habitantes. Hoje reduzidos a urna fra<;áo da sua área original, os 
grupos indígenas náo devem ter que, mais urna vez, custear o desenvol

vimento da sociedade que só viu neles algo para explorar gratuitamente. 

- que se, mais urna vez, em caráter excepcional e na comprovada 

falta de outra alternativa, volta a sociedad e nacional a explorar o pouco que 

resta aos indígenas, sua indeniza<;áo deve ser, pela primeira vez, justa e 

digna. Deve-lhes compensar terra por terra em lugares iguais; benfeitoria 

por benfeitoria; e bens naturais e custos sociais por indeniza<;áo monetária; 

de modo que essas recompensas cheguem as suas máos como grupo e 
náo revertam em favor de qualquer setor da FUNAI; 

- que toda a experiencia internacional quanto as conseqoencias 

previstas para as popula<;óes tribais em decorrencia da construc;;áo de 
barragens deve ser considerada, objetivando-se evitar desastres já ocor

ridos em outros lugares; e 

- que afinal todo homem, em qualquer de suas dimensóes ou 
realidades sócio-culturais, deve ser visto como beneficiário das mudanc;;as 

económicas e náo t omo urna vítima. 

Portante, cria-se o seguinte grupo de trabalho, com o objetivo de 
efetuar estudos, reunir dados, produzir documentos e facilitar o inter

cambio entre os estudiosos do assunto: 

Celília Maria Vieira Helm 
Caio Lustosa 

Rafael de Menezes Bastos 

António Carlos Magalháes 
Maria do Rosário Carvalho 
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Consultores: 

Lux Vidal 

Paul Leslie Aspelin 

Orlando Sampaio Silva 

Sílvio Coelho dos Santos 

Pedro Agostinho da Silva 

Olímpio Serra 
Alain Moreau 

4. PARQUES NACIONAIS EM ÁREAS DE PARQUES INDÍGENAS 

Considerando a recente medida tomada por organismos oficiais, que 
permite a superposic;;áo de áreas de protec;;áo ambiental sobre áreas indí

genas, ternos a ponderar que a implantac;;áo de parques nacionais, reservas 

biológicas (IBDF) e reservas ecológicas (SEMA) em terras habitadas ime

morialmente pelos povos indígenas cría problemas de difícil solu<;áo no 

quadro da legisla<;áo atual, por duas razóes fundamentais: 

Primeiramente, porque, por disposi<;áo constitucional expressa (art. 
198 e§§), os povos indígenas tem assegurada a posse permanente sobre 

as terras e usufruto exclusivo das riquezas naturais. 

Em segundo lugar, na sistemática da legisla<;áo ambiental (art. 5<: do 

c. Florestal), as áreas protegidas destinam-se a integral preserva<;áo da 

flora e da fauna naturais. 

Nesse choque de objetivos, há que ressalvar aquele assegurado cons
titucionalmente aos povos indígenas. Portante, no plano administrativo, 

urge compatibilizar e subordinar o objetivo de preserva<;áo ecológica. 

Será necessário garantir aos indígenas a posse da terra em áreas 
suficientemente extensas e contínuas, que lhes assegurem condic;óes de 

sobrevivencia, ou seja, garantir-lhes a possibilidade de exercer livremente 

atividades económicas, sociais e culturais: cac;a, pesca, coleta, perambula

<;áo e deslocamento periódico necess~rio ao rejuvenescimento ecológico 
da regiáo por eles ocupada. Desta forma, a atual tendencia de excluir os 

indígenas dos Parques ou reservas naturais será náo natural, considerando 

que popula<;óes humanas também integram o ecossistema. Violar-se-iam, 

assim, as relac;óes biológicas, isto é, a própria ecología do grupo étriicoque 
se quer preservar em sua integridade cultural. Para resguardar os interes

ses das populac;óes indígenas em relac;áo aos próprios interesses da 

sociedade nacional, é indispensável adotar urna política conjunta de preser
vac;áo que compatibilize os direitos das popula<;óes indígenas com a 
preservac;áo do meio ambiente. 
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5. O TRABALHO DO ANTROPÓLOGO E A FUNAI 

A pesquisa científica consiste em atividade cuidadosa de investigac;áo 
sistemática e crítica da realidade social ou natural. A pesquisa etnológica, 
isto é, a investigac;áo das formas de organizac;áo económica, social e 
cultural das comunidades indígenas, baseada em longa tradic;áo da prática 
de campo e informada por questóes teóricas, é elemento importante na 
formulac;áo de urna política indigenista sensata e madura; é impossível 
admitir que ela possa ser danosa áos interesses indígenas ou contrária aos 
interesses nacionais. A liberdade de pesquisa e de atuac;áo científicamente 
fundada junto as comunidades indígenas deve ser garantida a todo prec;o, 
como única forma possível de política científica de um Estado democrá
tico. 

No caso da investigac;áo antropológica junto aos índios brasileiros, a 
existencia de um órgáo tutelar cria problemas específicos para a garantía 
dessa liberdade de pesquisa. O controle, por parte da FUNAI, do acesso as 
áreas indígenas, assegurado pelo poder de polícia estabelecido em seu 
regimento interno, consiste, obviamente, em atribuic;áo necessária ao bom 
exercício da tutela. Entretanto, náo se pode transformar em cercea mento. 
da liberdade de investigac;áo, nem em interferencia direta no trabalho de 
pesquisa, como vem sucedendo com freqoencia, no interior das tres 
relac;óes possíveis entre os antropólogos e a FUNAI. 

(1) No caso daqueles antropólogos ligados a universidades ou institui
c;óes independentes de pesquisa, a relac;áo se dá basicamente através da 
obrigatoriedade de obtenc;áo de urna autorizac;áo para pesquisa. Como a 
FUNAI náo é instituic;áo cientificamente qualificada para apreciar a quali
dade ou relevancia de projetos de pesquisa, ou a capacidade dos investi
gadores, esta permissáo náo se baseia, entáo, em carreta apreciac;áo do 
projeto, fundamentando-se exclusivamente em razóes burocráticas, per
meadas, com freqoéncia por avaliac;óes espúrias de caráter pessoal ou 
político. O controle pela comunidade científica desse tipo de obstruc;áo e 
deformac;áo é algo fundamental para o estabelecimento das relac;óes de 
cooperac;áo necessárias entre o órgáo tutelar e os dentistas do país. 
Mantida a autonomía da FUNAI na determinac;áo das linhas de pesquisa 
que implementa através de seus próprios antropólogos, é indispensável 
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reafirmar que náo lhe cabe absolutamente estabelecer prioridades de 
pesquisa para aqueles que náo pertencem a seus quadros, o que consti
tuiría interferencia indevida na política científica do país. Daí a necessidade 
de serem utilizadas instituic;óes reconhecidamente competentes para 
julgar matéria de cunho científico, como o CNPq, a FINEP, ou a ABA, como 
instancias para emitir os pareceres que devem fundamentar a concessao 
de autorizac;áo para pesquisa e trabalho antropológico em área indígena. 
Mais ainda, cabe as associac;óes profissionais exigirem o direito de recorrer 
de decisóes negativas, com pleno acesso ao processo de formac;áo de 
tais decisóes. 

(2) Na medida em que a atuac;áo da FUNAI, como órgáo tutelar, exige 
necessariamente o concurso de especialistas na análise das sociedades 
indígenas, os antropólogos sáo freqüentemente solicitados para asses
sorar projetos ou oferecer soluc;óes para problemas específicos, como os 
de remoc;áo de grupo indígena ou dernarcac;áo de território tribal. Nesses 
casos, é importante reconhecer que a utilizac;áo do conhecimento técnico 
f ornecido por ta is especialistas náo pode ser considerado como simples 
material de consulta, ou, pior ainda, ser deformado e manipulado na 
implementac;áo da política do órgáo. O empenho da responsabilidade 

científica e social do antropólogo na elaborac;áo dos projetos, e, ainda 
mais, seu compromisso fundamental com a comunidade· indígena, que 
nele depositou sua confianc;a, ao lhe fornecer informac;óes, exige que ele 
participe de todos os passos do processo de tomada de decisao. 

Cabe observar, aquí, que essa condic;áo, que julgamos essencial a 
colaborac;áo com a FUNAI, raramente foi respeitada. Por isso mesmo, todo 
convite formulado a antropólogos para colaborarem em projetos encentra 
sempre da parte <lestes temor de que os resultados do seu trabalho sejam 
desvirtuados, e o compromisso que assumiram com as comunidades 
indígenas seja traído a sua revelía. 

(3) No caso dos antropólogos que trabalham como funcionários do 
órgáo tutelar, é imperativo exigir, em primeiro lugar, a adequada qualifi
cac;áo, que deveria ser o requisito básico da contratac;áo, e, em segundo 
lugar, que, dentro das diretrizes de pesquisa estabelecidas pelo Órgáo, se 
respeite a autonomía de trabalho, essencial a toda a atividade científica. Por 
outro lado, quando o Órgáo julgar que as recomendac;óes que provém do 
trabalho antropológico nao podem ser implementadas, as decisóes ofi
ciais deveráo ressalvar de modo explícito a responsabilidade profissional 
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dos especialistas. Por fim, urna vez que o Órgáo essencialmente náo é urna 

iinstituic;;áo de pesquisa, e que os antropólogos que emprega tem atri
buic;;óes específicas e limitadas, é essencial que este respeite e acate os 
pareceres e sugestóes da comunidade científica no seu conjunto. Tal 

atitude constituí a única garantia de exercício náo autoritário do poder da 
tutela, urna vez que se baseia na opiniáo de profissionais qualificados, que 

nao se encontram submetidos, por vínculos empregatícios ou políticos, ao 

órgáo oficial. 

Por isso mesmo, a amplia<;áo do respaldo das decisóes do Órgáo pelo 

apoio da comunidade cientiñca deverá ser incentivada pelo recurso siste

mático ao trabalho independenté, patrocinado pela ABA e por institui<;óes 

de pesquisa reconhecidamente capacitadas. 
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6. SOBRE O PROJETO RONDON E AS ÁREAS INDÍGENAS 

Os presentes ao encontro "Os Índios perante o direito" , reuniáo de 

antropólogos e advogados, realizada na Universidade Federal de Santa 

Catarina, nos dias de 9 a 11 de outubro de 1980, manifestam sua surpresa e 

profunda apreensáo diante da notícia veiculada pelos jomais (Estado de 
Sáo Paulo, 07/ 10/80) de que o Projeto Rondon será encarregado do 
cadastramento de todas as áreas indígenas do país. Esse convenio entre o 
Projeto Rondon e a FUNAI é apresentado como forma de levar o conheci

mento dos problemas enfrentados pelos grupos indígenas a juventude e a 
universidade. 

Sem pretender julgar os objetivos e os resultados do Projeto Rondon, 
consideramos inteiramente inadequada a utiliza<;áo dos estudantes do 

Pro jeto Rondon para semelhante tarefa. Em primeiro lugar, por se tratar de 
algo que exige capacitac;áo técnica específica e experiencia, que náo 

podem ser obtidas através de um treinamento de dois ou tres dias minis
trado a jovens despreparados. Em segundo lugar, por acreditarmos que há 
formas bem menos onerosas e arriscadas de se conscientizar as popula

c;óes urbanas, e especialmente a juventude, sobre a realidade vivida pelos 

índios brasileiros. Entre tais empreendimentos, cabe lembrar o próprio 

trabalho da FUNAI, através do Museu do Índio. Os antropólogos e demais 

setores da sociedade civil comprometidos com a defesa do interesse dos 

índios também tem realizado urna longa .atua<;áo nesse sentido, apesar 
das inúmeras dificuldades que encontram. 

Tememos, em suma. que esse seja mais um projeto sem qualquer 
efeito benéfico para a solu<;áo dos problemas reais dos índios, podendo, ao 

contrário, criar conflitos pe~igosos e indesejáveis. 
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PROPOSI<;;AO E RECOMENDA~ÓES 
Aprovadas 

PROPOSl<;ÁO 

Os participantes da Reuniáo de antropólogos e advogados, em que se 
debate u o problema "OS ÍNDIOS PERANTE O DIREITO", realizada em 
Florianópolis (SC) de 9 a 12 de outubro de 1980, conclave patrocinado 
pelo Programa de Pós-Gradua<;áo em Ciencias Sociais, da Universidade 

Federal de Santa Catarina, propóem: 

1. Que seja constituída de Comissáo de advogados e antropólogos, 
através de suas entidades de classe - a Ordem dos Advogados do Brasil e 
a Associa<;áo Brasileira de Antropologia - com o objetivo de criar 
órgáos, a nível nacional e estadual, de assistencia e estudos sobre os pro-

blemas dos povos indígenas brasileiros; 

2. Que a Ordem dos Advogados do Brasil, no cumprimento da missáo 
que lhe atribui o art. 87, 1, conbinado com o art. 90 dos Estatutos (Lei n~ 
4.215/63 ), e considerando a peculiar dificuldade do patrocínio de inte

resses indígenas, especialmente quando se defrontam com apetites eco
nómicos, assuma, pela nomeac;áo de advogado, a defesa das causas dos 
povos indígenas, quando for solicitada, sem que isso exclua o cumprimen
to, pela FUNAI, de suas atribuic;óes de órgáo tutor, como defensor dos 
mencionados interesses. 

3. A presente proposic;áo, se aprovada pelo plenário, deverá ser enca
minhada a direc;áo dos órgáos de classe acima mencionados, para delibe

rac;áo, estruturara e articulac;áo da proposta. 

RECOMENDA<;AO 

Os participantes da Reuniáo de antropólogos e advogados, em que se 
debate u o problema "OS ÍNDIOS PERANTE O DIREITO", realizada em 
Florianópolis (SC), de 9 a 12 de outubro de 1980, conclave patrocinado 
pelo Programa de Pós-Graduac;áo em Ciencias Sociais da Universidade 

Federal de Santa Catarina, recomendam: 

Que nos Cursos Jurídicos nacionais se inclua, como matéria curri
cular, ou como parte integrante da cadeira de Direito Constitucional e com 
a releváncia que merece, o direito que preside as relac;óes entre brancas e 
índios no Brasil, ou seja, das relac;óes interétnicas. 
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Os participantes da Reuniáo de antropólogos e advogados, em que se 
debateu o problema "OS (NDIOS PERANTE O DIREITO", realizada e~ 
Florianópolis (SC), de 09 a 12 de outubro de 1980, conclave patrocinado 
pelo Programa de Pós-Graduac;áo em Ciencias Sociais, da Universidade 
Federal de Santa Catarina, recomendam: 

Que a Comissáo Executiva deste Conclave se dirija ao Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, solicitando o seu 

. breve pronunciamento sobre a consulta formulada pelo advogado Dr. 
Ewerton Montenegro Guimaráes, da Secciona! do Espírito Santo, a propó
sito de sua nomeac;áo, ou de outro causídico, para o patrocínio dos 
interesses das Comunidades Indígenas dos Guaraní e Tupiniquim. 

., 
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,. 
PARTICIPANTES 

Antropólogos 

Anamaria Beck - UFSC 
Anamaria Bonin - UFPr 
Anthony Seeger - MN/UFRJ 
Antonio Carlos Magalháes - MG/PA 
Aneliese Nacke - UFSC 
Cecília Maria V. Helm - Uf Pr 
Carmem Junqueira - PUC/SP 
Carlos de Araújo Moreira Neto - FUNAI 
Eunice Durhan - USP/SP 
Eduardo Viveiros de Castro - MN/UFRJ 
Joáo Pacheco de Oiveira - MN/UFRJ 
Lux Vidal - USP/SP 
Luiz Carlos Halfpap - UFSC 
Maria Rosário G. de Carvalho - UFBa 
Mary Helena A. Zanoni - ANAl/PR 
Neusa Bloemer - UFSC 
Orlando Sampaio Silva - Uf Pa 
Olympio Serra - Funda<;áo Pró-Memóna/Brasília 
Pedro Agostinho da Silva - MN/UFRJ 
Roque de Barros Laraia - UnB 
Renate B. Viertler - USP/SP 
Rafael de Menezes Bastos - UnB 
Sílvio Coelho dos Santos - UFSC 

ADVOGADOS 

Alain Moreau - SP 
Álvaro de Souza - UFSC 
Caio Lustosa - ANAl/RS 
Carlos Frederico Marés de Souza - ANAl/PR 
Carlos Alberto Lenzi - OAB 
Joáo Batista Herkenhoff - Comissáo Justi<;a e Paz/ES 
Maria Esther Prieto - Conferencia Episcopal Paraguaya 
Maria Helena Pimentel - Pró-Índio/SP 
Osni de Medeiros Régis - UFSC 
Sadi Lima - OAB/SC 
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CONVIDADOS ESPECIAIS 

Afonso Augusto de Moraes - Procurador Geral/FUNAI 
Cláudia Andujar - Comissao Parque Yanomami 
David Maybury-Lewis - Cultural SurvivaVUSA 

David Price - USA 
Francisco Luiz dos Santos - Líder lndígena/Mangueirinha - Paraná 
lvan Zanoni Hausen - FUNAI 
Joaquim Jair Ximenes Aguiar - · FUNAI 
Milton Beck - ANAl/SC 
Paul Leslie Aspelin - USA 
Romildo Carvalho - FUNAI 
Sonia Rebelo - Fundac;áo Pró-Memória 
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