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Professor, pesquisador e administrador, 
SOvio Coelho dos Santos é autor ou ca-autor 
de quinze livros e mais de cinqüenta artigos, pu
blicados no país e no exterior. Natural de Floria
nópolis, licenciou-se em História (1961) e reali
zou estudos de pós-graduagáo em Antropología · 
Social no Museu Nacional (UFRJ). Obteve seu 
Doutorado em Antropología na USP. Admitido 
como Professor Auxiliar na UFSC em 1961, foi 
sucessivamente Diretor do Museu de Antropolo
gía; Coordenador do Programa de P6s-Gradua-
9áo erri Ciéncias Sociais; Membro do CEPE; 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Gradua9áo; e Pró-. ' 

Reitor pe Ensin~ .. Atüalmente é Coordenador do 
Mestra~o em Antropolog.ía Social; Pesquisador 
Senior do CNPq; e Diretor da Associac;;áo Brasi
leira de Antropología. A sua visáo sobre os di
reitos das minorías étnicas contempla urna crrtíca 
ao conceito de Estado-na9áo, advogando que o 
Brasil deveria ter sido declarado na Constituinte 
como urna República Federativa pluriétnica e 
multissocietária . 
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POVOS INDÍGENAS 
E A CONSTITUINTE 

Para muitos antropólogos a época da 
Constituinte propiciou a oportunidade de 
repensar, com certa urgéncia e prática, o 
destino e o lugar das minorias indígenas no 
Brasil contemporaneo. 

Neste livro, o Professor Sílvio Coelho 
dos Santos, conhecido defensor da causa 
indígena para o Brasil e para a América La
tina, nos oferece urna inestimável contribui-
9áo a esse debate, acrescentando propos
tas concretas fundamentadas num conhe
cimento profundo da história, da legisla9áo 
e da realidade indígena. 

Partindo de urna análise critica do indi
genismo oficial no Brasil e apresentando 
algumas situa9óes dramáticas, o Autor pro
póe urna ampla visAo das rela9óes Estados 
- Na9óes indígenas, através do reconhe
cimento da diversidade étnica e cultural que 
caracteriza o País. O Brasil é urna Repúbli

ca Federativa Multiétnica e Multissocietária. 
Há mais de dez anos que os índios vém 

se organizando a nível regional e nacional, 
afirmando-se como minorías étnicas, rei
vindicando espa90 polRico, bem-estar e li 
berdade. Ao Estado e A Sociedade Civil 
cabe ouvir as suas aspira9óes, garantin
do-lhes a posse da terra assim como o de
senvolvimento próprio que propicie solu-

. 9óes diversas para situa9óes diferenciadas. 
Enfim, urna vida humanamente digna 

e justa para todas as sociedades indígenas 
Sul-Americanas, imemorialmente localiza
das neste Continente. 

Prof! LUX VIDAL 
Depto de Antropologia/USP. 
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APRESENTA~ÁO 

As popula~s indígenas do Brasil tem sido vítimas históricas 
de toda a sorte de explora~áo e de nega~áo dos direitos humanos. 
No presente, os sobreviventes que integram quase duas centenas de 
pequenos povos, reivindicam náo s6 o respeito a sua condi~áo de 
membros integrantes de minorias étnicas, como também seus direitos 
individuais e coletivos, decorrentes de sua existencia como entidades 
concretas, mantenedoras de características étnicas e culturais proprias. 

Os integrantes desses diversos povos estáo sujeitos a tutela do 
govemo federal. Embora polemico, há consenso entre antropólogos 
e advogados que esse direito é conveniente aos índios em face da 
inexperiencia desses no convívio coma sociedade dominante. Também 
os índios estavam amparados, em tese, pela Constitui~áo de 1967 
(na reda~áo dada através de emenda em 1969) que, em seus artigos 
4: e 198:, lhes assegurava o direito de posse permanente das terras 
que habitam, bem como o usufruto exclusivo das riquezas naturais 
e utilidades nelas existentes. Constitui~óes anteriores também afirma
vam os direitos dos indios sobre seu habitat, como a de 1934 (art. 
129); a de 1937 (art. 154); a de 1946 (art. 216). Nem por isso, entre
tanto, os indígenas tiveram seus direitos efetivamente assegurados. 

Em decon&icia de dispositivos constitucionais e do instituto 
da tutela, a a~áo indigenista do Estado brasileiro ainda se caracteriza 
pelo confinamento dos indios em reservas. A FUN Al, enquanto apare· 
lho estatal, burocraticamente administra as reservas indígenas, através 
do aparato denominado posto indígena. O poder exercido pela burocra
cia da FUNAI é coonestado por segmentos indígenas, devidamente 
cooptados. A imposi~áo de urna hierarquia indígena em cada reserva 
tem suportes, tanto na poñtica indígena, como na folha mensa! de 
pagamentos que a FUN Al efetua, a qual garante a diversos pseudoñ· 
deres e milicianos índios salários regulares. Disso resulta a submissáo 
das comunidades índias aos interesses da sociedade dominante, ou 
seja, a nossa sociedade. 

É nesse contexto que a Nova Constitui~áo deverla abrir novas 
perspectivas para os integrantes dos povos indígenas, náo s6 respei
tando e mantendo os dispositivos que favorecem aos indios, como 
também fazendo inova~óes. Era fundamental reconhecer, de vez, a 
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multietnicidade como componente de nossa realidade interna. E a partir 
cÍaí estabelecer as bases de urna democracia étnica. 

Entendemos, assim, que a Nova Carta deveria ter garantido a 
diversidade étnica e cultural que caracteriza o país. Isso poderla ter 
sido expresso da seguinte fonna; o Brasil é urna RC:pública Federa~va 
multiétnica e plurissocietária, constituída, sob regime represen!ati!o, 
pela uniáo indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal, dos Temt6nos 
N acionais, que reconhecem a autonomia das sociedades indígenas que 
imemorialmente estáo localizadas em seu territ6rio, garantindo-lhes 
reconhecimento, solidariedade, prote~áo e relacionamento político si-

é . 1 m trtco. , 
Era preciso, também, que a Nova Constitui~áo explicitasse .ª 

autonomia das minorias indígenas. Nos dispositivos referentes a orgam
Z8':táo territorial do Estado, deveria ser explicitado que o Es!8d~ brasi
leiro se organiza através dos Estados federados, dos Temt6nos, do 
Distrito Federal e de comunidades indígenas- res~uardando-se a essas 
últimas, autonomia para a gestáo de seus respectivos interesses. . 

Dessa maneira, as popula~óes indígenas que mantenham efetivos 
demográficos razoavelmente elevados, que tenham o dom~o t~dicio
nal de territ6rios ou contem com áreas reservadas ou mterditadas, 
possam ter condi~óes de manter sua organiza~áo política propria, de 
sorte a garantir sua sobrevi v&~a, enquanto e~~dades étnica ~ cultu~
mente diferenciadas. Poder-se-1a também adIDitir, dada a realidade his
tórica, que povos, antes submetidos e dispersos, fossem aglutinados 
politicamente, ten,do urna base territorial náo:contínua. Isso {)ermitü:i!l
por exemplo, aos Kaingang, que vivem em diversas reservas na regiao 
sul, o resgate de sua condi~áo de povo reconhecido pelo Estado. 
O fundamental era aceitar a possibilidade de se encontrar solu~óes 
diversas para as situa~óes diferenciadas que apresentam os povos indí-
genas, fazendo-lhes justi~a. . 

Outrossim, levem-se em conta os esfo~os que vem sendo realiza-
dos por entidades de defesa dos ~itos dos indí_ge~as, tais coll!o: 
Associa~áo Brasileira de Antl":lpolog1a (ABA~! Pr6-lndio:,SP, As,soc1a
~áo Nacional de Apoio ao fudio (ANAi); Umao das N~oes Indígenas 
(UNI); Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI), além de Institui~óes intemacionais como Cultural 
Survival Intemational e a represen~áo das Organiz~óes Náo Gover
namentais junto a UNESCO. A tonica dessas institui~óes tem si~o 
a luta pelo respeito aos direitos dos povos indígenas e a consagra~ao 
desses direitos nos textos legais. 

!SANTOS 1983; SANTOS et alii, 1985. 
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No caso brasileiro, através de algurnas das entidades referidas 
e sob a lideran~a da UNI, foi realizado um acompanhamento exaustivo 
dos trabalhos realizados pela Comissáo Provis6ria de Estudos Constitu
cionais, presidida por Afonso Arinos. A questáo básica que se advogou 
foi o reconhecimento no projeto constitucional da indivisibilidade do 
solo e subsolo para os espa~os territoriais reservados para os indígenas, 
reconbecendo-se o direito dos índios sobre essas áreas. O reconheci
mento da situ~áo pluriétnica e multissocletária do país, entretanto, 
náo foi considerada por essa Comissáo. 

Em paralelo, as a~óes do indigenismo oficial cada vez mais saem 
da esfera da FUN AL As incursóes do Conselho de Seguran~a Nacional 
(CSN) nessa área náo tem sido pequena. Recentemente, o Ministro 
Chefe do Gabinete Militar e Secretário Geral do CSN pronunciou-se 
sobre a inadequa~áo da demarca~áo das terras indígenas nas áreas 
de fronteira, levantando os "riscos" que a questáo representa va para 
a manuten~áo da unidade nacional. 2 Os partidos polf ticds, pot sua 
vez, náo tem se detido em maiores defini~óes sobre a questáo indígena. 

Náo foram por outras razóes, portanto, que a UNI e lideran~as 
indígenas, apoiadas por entidades da sociedade civil decidiram partici
par no processo eleitoral, que levou a escolha dos constituintes, com 
candidatos índios. Outrossim, decidiram comprometer os futuros consti
tuintes com urna pauta de reivindica~óes que tem por base a garantia 
das terras indígenas, em teDDos de solo e subsolo, juntamente com 
o reconbecimento e respeito as suas organiz~óes sociais e culturais, 
enquanto povos mmoritários. 

Esclarecemos, por fim, que as interpreta~óes que fizemos tem 
como suporte uma ampla bibliografia, discursos de lideres indígenas, 
discussóes realizadas em simp6sios e reunióes nacionais e intemacio
nais, além de mais de urna dezena de contatos demorados com comuni
dades indígenas diferentes. Destacamos, contudo, que discussóes man
tidas com Miguel Bartolomé, Alicia Barahás, Lux Vidal, Esther Jean 
Langdon, Dennis Wemer, Cecilia Helm, Neusa Bloemer, Paul Aspelin 
e Aneliese Nacke contribuíram decisivamente para o aprofundamento 
de pontos fundamentais deste trabalho. Outrossim, trabalhos recent~s 
de Rodolfo Stavenhagen, Miguel Bartolomé, Roberto Cardoso de Oli-

2Este posicionamento esti conhecido como .. crit~ri? de_ razoabil~dade", pelo 
qual os indfgenas localizados nas &reas de fronteua nao poderao t~r .s';!as 
terras, de ocupa~io imemo~ial, demarcadas. Aprov~da a nova Constitu1~ao, 
o CSN desaparece do cenir10 governamental. O Presidente Sarney, no en~anto, 
já garantiu a continuidade desse 6rgio. Através do Decreto n: 96.814, publ~cado 
no Diúio Oficial da Uniáo de 29/9/88, transformou o CSN em Secretana de 
Assessoramento da Defesa Nacional (SADEN). 
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veira, Manuela Cameiro da Cunha, Dalmo Dallari, entre outros, foram 
utilizados para a fundament~áo de posi~óes teóricas e demarca~áo 
de conceitos. As limita~óes, entretanto, das inteipret~óes realizadas 
e as laconas existentes sáo de nossa inteira responsabilidade. 

A todos os companheiros referidos, aos colegas professores dos 
Programas de Pós-gradu~áo em Antropología Social e Sociología Polí
tica, aos alunos desses Programas, aos docentes do Departamento de 
Ciencias Sociais, em particular ao Chefe do Departamento Prof. Alberto 
Albuquerque e a seus funcionários, os nossos agradecimentos, pelos 
estímulos, discussóes, convivencia e múltiplas outras formas de apoio 
e colabora~áo. A Dennis W emer agradecemos também o levantamento 
sobre o direito de minorías realizado junto ao Human Relations Arcas 
Files, Inc, USA. Albertina Buss, como sempre, foi eficientíssima na 
datilogmfia dos originais. 

Esclarecemos, por fim, que o trabalho foi originalmente escrito 
entre outubro/86 e m~o/87, com o objetivo de fundamentar a luta 
das lideran~as indígenas e entidades de apoio, junto a ANC. Nessas 
condi~óes, partes essenciais foram apresentadas em diversos encontros, 
seminários e congressos e publicadas como artigos isolados, tanto 
no país, como no exterior. A versáo presente incluí altera~óes decorren
tes do proprio processo de defini~áo da Constitui~áo, em especial 
os tópicos que foram aprovados sobre os povos indígenas e que estáo 
reunidos no Anexo L 
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Capítulo 1 

.. -
SOBREVIVENDO A DOMINA~AO ... 

l. A realidade indígena no Brasil presente 
• 

Somam cerca de 180 os povos indígenas que subsistem no Brasil, 
boje. Esses povos tem línguas e culturas pr6prias e convivem, em 
maioria, com a sociedade nacional. Poucos sáo os grupos que vivem 
isolados. Demograficamente, esses divetsos povos contam com um 
contingente populacional que oscila entre 200 a 250 mil pessoas. Um 
contingente bastante pequeno, remanescente de uma popula~áo original 
que foi rapidamente dizimada pelo convf vio com o branco.1 

A bist6ria das rel~óes entre índios e brancos no Brasil é baseada 
na domina~áo e no exterminio. Essa história remonta a Colonia. Urna 
beran~a trágica de que os brasileiros, boje, tem de tomar consciencia 
e reparar. No início, quando da invasáo branca no litoral, os indios 
foram usados a larga como máo-de-obra nas iniciativas de explo~áo 
da nova tena, que os portugueses logo efetivaram. Ou foram violenta
dos em seus domínios pela introdu~áo de doen~as que até entáo desco
nheciam, tais como o sarampo, a varíola, a gripe, a tuberculose, a 
sífilis, a gonorréia. Náo foram poucas, ainda, as chamadas "gueaas 
justas" estimuladas pela Coroa e que tinham por objetivo simultaneo 
obter escravos e limpar as tetras da presen~a indígena. A miscige
na~áo tamb6m náo foi pequena.2 Toda essa violencia foi coonestada 

lEm setembro de 1979, o Jornal Porantin. 6rgáo defensor da causa indtgena, 
divulgou dados de um censo demográfico realizado pelo CIMI, que indicavam 
a existancia de cerca de 210.360 1.D.dios, no pats. A classüica~io de RIBEIRO, 
(1977:-432-433) deve ser aqui lembrada para permitir a compreensio da situa~io 
de contato dos diversos grupos indfgenas com a sociedade nacional. RIBEIRO 
indica que h6 grupos !SOLADOS, outros em CONTATO INTERMITENTE, outros 
em CONTATO PERMANENTE, e grupos INTEGRADOS. 
2Sobre a violancia exercida pelos brancos durante a conquista da América, 
ver: Frei Bartolomé de Las Casas. O Para&o Destruido. Porto Alegre, L&PM, 
1985. Sobre a pritica exercida pelos jesuttas, ver, entre outros: FREYRE, 
Gilberto. Casa Grande e Senzala. Rio de Janeiro, 4: ed. 1943, p. 217, 280 
e ss. RAMOS, Arthur. lntrodUfáo a Antropo'/ogia Brasileira. Rio de J aneiro, 
Casa do Estudante do Brasil, 1947, vol. 11, p. 485. NEVES, Luiz Felipe Baat~ 
O Combate dos Soldados de Cristo na Terra dos Papagaios; Colonialismo e Reprasao 
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pela agáo missionária da lgreja que, ao estimular os aldeamentos, 
como no caso das redugóes de Guairá, facilitou as razias dos bandei
rantes preadores de índios, contribuiu para a desorganiza~áo social 
e violentou a cultura desses grupos naquilo que eles tinham de funda
mental, que eram as respectivas explica~óes do mundo em que viviam. 
Náo importa que alguns jesuítas, tais como N6brega e Anchieta, tenham 
se oposto as violencias exercidas pelos brancos. Essa oposi~áo sempre 
foi tenue. O proprio Pe. Manuel da N6brega, poucos dias ap6s chegar 
1 Babia, enviava suas impressóes sobre os indígenas para o Provincial 
da Companhia de J esus, afinnando que os índios eram "gente que 
nenhum conhecimento tem de Deus, nem de ídolos ( ••• )". 3 E o Pe. 
Azpicuelta Navarro informava que um dos males dos índios era "náo 
terem Rei a quem obedegam, nem moradia certa". 4 NEVES (op. cit., 
p. 159), analisando a a~io dos Jesuítas, afirma: "O discurso jesuítico 
quinhentista tem seus centros em n~óes como as de Lei, Civiliza~áo 
e Ordem. ( ••• ) Os objetivos da catequese sio os de fazer com que 
esta terra brasileira, amorfa como seus habitantes, tenha um corpo 
e um espírito que sejam os mais próximos possíveis daqueles que 
sio os mais próximos de Deus: os cristáos europeus". É nesse contexto 
que se deve compreender o Breve expedido pelo Papa Paulo m, em 
28 de maio de 1537, declarando que os indígenas "eram entes humanos 
como os demais homensº, passíveis de receberem os sacramentos. 
Esse Breve, originalmente expedido em fun~io dos abusos cometidos 
pelos colonizadores espanh6is, especialmente no Peru, através do Papa 
Urbano Vill, foi estendido para o Brasil.5 

Há relatos, referentes ao sul do Brasil, infonnando que no início 
do Século XVII, a popul~áo indígena ocupante do litoral em Santa 
Catarlna e Rio Grande alcan~ava a cerca de 100 mil indivíduos.6 As 
incursóes dos bandeirantes paulistas sobre essa popula~áo foram táo 
intensas que, agregadas ao extennínio decorrente da introdu~io de 
doen~as novas e da conseqüente desorganiza~áo da vida social e econO-

Cont. 
Cultural. Rio de Janeiro, Forensc-Universit!ria, 1978. AZEVEOO, Thales de. 
Catequese e Acultura~io. In SCHADEN, Egon (Organizador) Leituras de Etnología 
Brasileira. Sio Paulo, Cia Editora Nacional, 1976, p. 365-38'4. 
3comorme Azevedo, Thales, op. cit., p. 369, tendo como base SERAFIM LEITE, 
S. J. Hist6rla da Companhia de Jesus no BrasU. Comissio do IV Centenário 
de Sio Paulo, 1954, S. P. 1956. 
4Idem, idem, p. 370. 
5PERDIGÁO MALHEIROS, 1944:205. 
6TAUNA Y (1936:16) referindo-se ao relat6rio de Hernandarias Saavedra ao Rei 
de Espanha. 
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mica, ao se chegar aos meados desse mesmo século, praticamente, 
náo mais havia aldeamentos nessa regiáo. A situagáo náo era muito 
diferente em todo o litoral. Queimava-se energia humana nos empreen
dimentos economicos de entáo, como boje se queima, por exemplo, 
a energia derivada do petróleo. Na Amazonia, tomaram-se comuns 
os "descimentos" e na hacia Paraná-Uruguai a experiencia promovida 
pelos jesuítas espanh6is junto aos Guarani, as redugóes de Guairá, 
eram definitivamente aniquiladas. 7 

A legisla~áo colonial sobre os indígenas foi ampla, confonne 
veremos adiante. Contudo, essa legisl~áo náo conseguiu assegurar 
condi~óes mínimas de sobrevivencia para a maioria dos contingentes 
populacionais indígenas que viviam no territ6rio que boje fonna este 
país. Escaparam os grupos que se encontravam isolados no inte~or 
ou que viviam em áreas que náo interessaraI?, de.imediato, ao col~mz.:1-
dor. Ou os grupos que, sobrevivendo as eptdenuas e a desorgamzagao 
social e economica, acomodaram-se ao convívio comos brancos para, 
mais tarde, em grande parte desaparecerem enquanto etnias, devido 
a miscigena~áo. . 

Declarada a independencia do país e instalado o regime monárqw-
co, pouco se fez em favor dos povos indígenas. 8 Paralelamente, os 
bolsóes litotineos que ainda serviam de ref6gio para diversos grupos, 
em especial no sul, passaram a ser objeto de programas de coloniza~áo. 
Os Govemos, imperial e provinciais, promoveram várias iniciativas 
no sentido de eliminar os contingentes indígenas que viviam nas áreas 
de interesse para o estabelecimento de imigrantes europeos. Patrulhas 
de pedestres foram organizadas para dar seguran~a aos colonos que 
chegavam. Grupos de civis, conhecidos como bugreiros, foram armados 
para c~ar os indígenas. A rea~áo indígena também fez suas vítimas. 

7Toda a Am6rica assistiu urna violenta queda da popula~áo indfgena, logo 
ap6s a chegada dos Europeus. A Am6rica ti~a certas lreas de~ograficamente 
densas. O Imp6rio Asteca, por exemplo, ma1s ou menos o M6xico atual, por 
volta de 1578 tinha urna popula~io estimada em 25 milhóes de habitantes. 
No ano de tÓ05. esta popula~io estava reduzida a 1,1 milhio de ~esso2!8• 
Ver, Maurp, F.r6d6ric. Origens da daigualdcuk entre os pov08 da Amlnca. Sio 
Paulo Brasiliense, 1986, p. 88-95; STEIN. Stanley J. e STEIN, Barbara, HeTQllfa 
colonkd da' Aml>ica Latina. Rioae Janeiro, Paz e T~1;ra. 1976, p. 37; VENDOYA, 
Juan. La Expoliatlon de America. Buenos Ayres, Ediciones La Bastill.a. 1973; 
LUGON C A Rep'1Jlica Comunista Criatá dos Guaranis. Rio de Jane:aro, Paz 
e Terr~ 1968 BUARQUE DE HOLANDA, S6rgio (Dire~áo). Hist~rla Geral da 
Civilir.tlfáo Br~ira, A Epoca Colonial. Sáo Paulo, Difel, s: ed., 1976. 
8A proposta pioneira de Jos6 Bonifácio, levando ~ Estado a assumir. a tutela, 
náo prospero11. Em 1833, pelo Decreto de 3 de Julho, o governo lDlplantou 
a Tutela orfanol6gica sobre os Indios. 

13 



4" A Proc!ama~áo da República náo alterou de imediato esse quadro.9 
Pelo contrário, acentuou-o. A constru~áo da estrada de ferro noroeste 
d~ Brasil, em Sáo Paulo, no início do século, provocou a quase dizima
~ao de um grupo Kaingang. A violencia foi tal que um relato da 
época noticia que o divertimento dos trabalhadores da estrada aos 
d_oming~s era "passarinh~" índio. 10 No Sul, os Xokleng estavam sendo 
sistematicam_ente persegwdos por bugreiros. Na regiáo do Paranapa
nema, em sao Paulo! os Indios Oti foram dizimados pelos criadores 
d~ gado. Os ~axacali e. os Botocudos também sáo praticamente exter
minados e~ Mmas Genus, Espírito Santo e sul da Babia. Na Amazonia, 
a explo~a~ d~ borracha promove o desaparecimento sistemático das 
popul~oes md1genas alcan~adas por essa frente pioneira extrativa.11 
~s co?tlitos entre índi_?s e brancos se acentuaram, l medida que se 
mcentiv~va ~ penet~ao ~o sertáo. A viol8ncia imperava. Nas áreas 
de coloruza~ao européia, a mseguran~a provocou diversas interpela~óes 
dos govemo~ europeos ao govemo brasileiro, reclamando seguran~a 
para seus súditos. Poucas vozes se ergueram em favor dos indígenas.12 

É _nesse cont~xto_ que se criou, em 1910, o Servi~o de Prote~áo 
aos fndios e Locahz~ao de Trabalhadores Nacionais (SPI). O objetivo 
fundame~tal desse . servi~o er~ promover a paz no sertáo, garantindo 
a expansa~ da soc1edade nacional e condi~óes de sobreviv8ncia para 
o~ grupos mdígenas. Fundamentava a a~áo do S PI a ideologia positi
vista, da qual o General Rondon, principal responsável pela cria~o 
desse novo 6rgáo de protC9áo oficial, era adepto. Um amplo debate 
se travou no país, nos anos imediatos que antecederam a cria~áo do 
SPI. Na Europa, repercutiram as denúncias do humanista Alberto Voj
tech Frie, expressas durante o XVI Congresso Intemacional de Ameri· 
canist:-s, em v~:na. Frie perco~ra a América do Sul e dedicara especial 
aten_.~a~ a regiao sul do Brasil, em particular, Santa Catalina. Suas 
denunctas sobre o exteinlínio dos Xokleng efetivamente tiveram resso
nancia. Em Sáo Paulo, Hermann Von Thering, diretor do Museo Paulis
ta, _rebate~ a~ acusa~~es de Frie, expressando sua convi~áo que mais 
valla o aniquilamento mdígena que um s6 imigrante morto.13 O intelec-

9 
A propos~a do Movimento Posit~ista para inclusio no projeto da Constitui~áo 

da Rep.6bhca de .. _Estados Americanos do Brasil. empiricamente confederados, 
os qua~s se COIJlpoem de hordas fetichistas espalhadas sobre o territ6rio da 
Repóbhca" (OTAVIO, 1946:154), nio foi aceita. 
10ver, RIBEIRO, 1979 (3: ed.), p. 98 e seguintes. 
11 ldem, ldem, p. 21 e ss. 
12Ver SANTOS, 1973:116. 
13Idem, idem, p. 120-126. 
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tual Silvio de Almeida, assumindo urna postura nacionalista, rebateu 
os argumentos antiindígenas de Von Thering. Estava 8Inlado um quadro 
de cliscussóes e divergencias que culminaram com a assun~áo pelo 
Estado da a~áo protetora. A~áo, diga-se, que até entáo, em primazia, 
estava relegada as iniciativas esporádicas e ineficazes da Igreja e dos 
govemos provinciais. 

Instalado o SPI, diversas popula~óes indígenas foram contatadas 
e tiveram seus territ6rios interditados ou reservados, objetivando asse
gurar-lbes concli~óes de sobrevivencia e o mínimo de contato com 
os brancos. As Companhias de Pedestres foram desfeitas e reprimi
ram·se as incursóes dos bugreiros. O SPI conseguiu, a época, trazer 
paz para o sertáo, salvando boa parcela das popul~óes indígenas 
do extennínio. Contudo, o SPI náo sabia exatamente o que fazer 
com o indígena contatado. O convívio que se sucedeu foi nefasto 
para os ínclios. O SPI também se burocratizou e chegou aos anos 
sessenta, inteiramente falido. Um escandalo internacional, com reper
cussáo em organiza~óes como a ONU, OIT, UNESCO, entre outras, 
decorrentes de denúncias fonnuladas contra funcionários do S PI, coni
ventes com extermínio de grupos indígenas arredios, coma utiliza~áo 
do trabalbo indígena em condi~óes vis, com a dilapida~áo do patrimonio 
indígena, com a introdu~áo de doen~as venéreas em grupos recém 
contatados, etc., fizeram com que o govemo criasse, no ano de 1967, 
a Funaa~áo Nacionál do Indio (FUN Al). 

A FUN Al surgiu dando alento para os indígenas, antropólogos 
e indigenistas. Sua orient~áo básica era definida por um Conselho 
Indigenista, integrado por representantes govemamentais e por mem
bros da comunidade científica. Contudo, alguns meses ap6s sua instala· 
~áo, a FUNAI comC90U a ser reorientada. As propostas autoritárias 
logo dominaram o 6rgio. Militares se sucederam na sua Presid8ncia, 
como também dominaram os demais postos de decisáo. Incrementou-se 
urna poHtica indigenista voltada para a integ~áo dos contingentes 
tribais. Em 1978, num espasmo da exacerb~áo autoritária, pretendeu 
a FUN Al decre~ unilateralmente a emancipa~áo de diversos grupos 
indígenas, considerados pelo 6rgáo como definitivamente integrados 
e, portanto, náo ínáis necessitando da protC9áo govemamental, expressa 
através da tutela. A re~áo da sociedade civil, das lideran~as indígenas, 
da lgreja, dos antropólogos, fizeram abortar essa iniciativa govema
mental. Tentou-se também, a essa época, estadualizar a a~áo indigenista 
federal, sem resultados. 

Os integrantes dos diversos povos indígenas sobreviventes no 
país, continuaram a sof.rer toda sorte de violencias. Líderes indígenas 
morreram, vítimas da ~áo assassina dos brancos que lograram contradi-
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zer ou enfrentar. Terras indígenas foram invadidas por grileiros, por 
igarimpeiros, por posseiros ou foram declaradas como náo ocupadas 
por índios e assim transferidas "legalmente" para empresários ou fazen
deiros brancos. Centenas de índios morreram pela ~áo predat6ria du
rante a implanta~áo de projetos agropecuários, em particular na Amaz0-
nia. fudios foram vítimas de projetos hidroelétricos de grande porte, 
como Itaipu e Tucuruí. Outros estáo ame~ados por projetos hidroelé
tricos que estáo em implanta~áo ou em fase de defini~áo.14 A extra~áo 
floresta!, a explo~áo mineral, a prospec~áo de petroleo e gás tem 
também feito suas vítimas. A constru~áo de barragens para conten~áo 
de cheias ou a constru~áo de estradas, também tem provocado vítimas 
entre os indígenas. E tudo isso tem alterado o habitat dessas popula
~óes; tem provocado o seu confinamento em reservas e parques (isto 
na melhor das hip6teses); tem detenninado mudan~as irreversíveis em 
suas culturas e organiza~áo s6cio-economica. 

No auge da campanha pelas Diretas-Já, em 1984, lideran~as indí
genas, apoiadas pela ABA, PRÓ-fNDIO, ANAi, CTh11, OAB, SBPC, 
além dos antrop6logos, indigenistas e missionmos, encaminbaram para 
o entáo candidato Tancredo Neves um documento estabelecendo as 
bases de urna nova política indigenista. Urna política baseada no respei
to ao pluralismo cultural e étnico, na coopera~áo, na assistencia e 
no relacionamento político simétrico. Implantado o govemo que se 
dizia novo, a FUNAI sofre pressóes táo intensas que no curto esp~o 
de um ano sua Presidencia é mudada por seis vezes. O quinto Presi· 
dente, Apoena Meireles, dedicou sua a~áo a regionalizar a FUNAI, 
objetivando evitar a concentragáo de lideran~as indígenas em Brasília. 
O sexto e atual (outubro/88) Presidente continua coma mesma prática, 
enfraquecendo sobremaneira as possibilidades de organiza~áo nacional 
dos diversos povos indígenas. A FUNAI continua a ser um b~o 
do Estado autoritário que objetiva a transfonna~áo dos fudios em 
náo índios, por sua integra~áo enquanto indivíduos na sociedade na
cional. 

Nesse ínterim, e apesar de tudo, as popula~óes indígenas do país 
lograram náo s6 sobreviver, como ampliar seus efetivos demográficos. 
Paralelamente, a maior parte dos integrantes dos diversos povos indíge
n~. existentes no país, sofreram o que RIBEIRO (1977:442-446) expli
Cita como transfigu~áo étnica, afinnando-se como etnias minoritárias 
~apazes de reivindicar bem-estar e liberdade para autogestáo de seus 
mteresses. 

14ver ASPELIN, Paul e SANTOS, Silvio Coelho dos. lndion Areas Threatened 
by Hidroelectric Projects in Brazil. Copenhagen, IWGIA DOCUMENT 44., 1981. 
DAVIS, Shelton. Vftimas do Milagre. Rio de Janeiro, Zahar, 1978. 
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2. Algumas situa~óes concretas 

2.1. O caso dos !ndios de lbirama• 

A situ~áo dos índios Xokleng, Kaingan~ e Guarani, alde8:dos 
no Posto Indígena lbirama, no alto Vale do ItaJaf (SC~, é..dramática. 
Há muito esses índios estáo sendo violentados por mtegrantes da 
sociedade dominante. No século passado, nao foram poucas as razias 
dos bugreiros, estipendiados pelas empresas colonizado;css, pelos colo
nos e pelos govemos provincial/estadual. A ordem era limpar a flo~sta 
de seus ocupantes os Xokleng. Também os Kaingang foram submetidos 
e expulsos dos c~pos do planalt~ ~ acab.~ dispersos em fazendas 
de cria~áo ou confinados em colonias militares e, ou, em reservas, 
todas escassas em terras e em recursos naturais. A época da contata~áo 
dos Xoldeng, 1914, duas famílias Kaingang foram_ trazidas ?º Paraná 
para lbirama, com o objetivo de facilitar. a subm~sao ?os índ1os rec:ém
atraídos. Os Guarani presentes em lbmuna sao mt~rantes e._ali se 
estabeleceram na década de cinqüenta. Seus ancestraiS, na regiao sul, 
foram duramente combatidos pelos bandeirantes paulistas, sendo sub
metidos, tomados escravos ou desbaratados. 

A reserva indígena de lbirama foi inicialmente criada pelo govemo 
catarinense, em 1926, 1s como o objetivo de manter confinados os 
Xokleng que haviam sido contatados anos antes, por Eduardo de 
Lima e Silva Hoerhan. A tarefa de a~áo desses índios foi demo~da 
envolvendo diversos servidores do Servi~o de Prot~áo aos Índios, 
6rgáo criado pelo Govemo Federal, com .ª final~dade de lev~ a paz 
ao sertáo. O feito de Hoerban foi heroico, po1s log~u. evitar que 
os brancos massacrassem os indígenas que entáo sobreviviam no vale 
do Itajaf, bem como in:1pediu vítimas ~ntre. ~s. proprios brancos. 

As a~óes indigemstas desenvolvidas 1DlC1almente pelo SPI e de-
pois pela Fund~áo Nacional do fudio (FUN Al) ~acass~. A reserva 
indígena de lbirama apresenta, boje, um dos mais dramáticos quadros 
de relacionamento negativo entre índios e brancos. O ab~tard~en~o 
dessas rela~óes acentuou-se nos últimos 18 anos, a partir do mício 

•uma versio deste t6pico foi utilizada como preflcio do livro de MULLER, 
Süvio, Oprasáo & Depredaf;áo, Blumenau. SC, Editora de Furb, 1988. 
15Essa uea foi titulada em 1965 pelo Govemo de Santa Catarina em f.avor 
da popula~io indtgeoa Xokleog. perfazendo a irea total de 14.156 ha. O ~T~ 
de gleba foi feito no Cart6rio de lbirama. atrav6s do SPI. Ver 
1970 e 1973. 
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da constru~áo da bauagem de conten~áo de cheias, localizada na barra 
..do Dolmann e denominada barragem lbirama.16 

A constru~áo dessa barragem faz parte de um conjunto de obras 
destinadas a evitar as periódicas cheias do vale do Itajaí. A obra 
é de responsabilidade do Departamento Nacional de Obras e Sanea
mento (DNOS) e sua localiz~áo se avizinha da reserva indígena. 
Cerca de dois te~os do lago que se formará nos períodos de cheias, 
situa-se no interior da reserva. Sáo cerca de 870 ha de tenas que 
seráo ocupados, quando a barragem ficar concluída. Entretanto desde . , . ' ? 1Dlc10 das obras, boa parte dessa área passou a ser periodicamente 
mundada. Isso porque a empresa responsável pela obra, construiu uma 
barragem de tenas ( ensecadeira), para desviar o curso do rio, que 
a qualquer chuva represava as águas. A época, anos setenta, a FUN Al 
náo fez qualquer reívindica~áo ao DNOS. Ao contrário, a FUN Al 
consíderou que as tenas ocupadas pelos índios integravam o patrimonio 
da Uniio e assim o órgáo tutor delas poderla dispor, inclusive ceden
do-as para outro organismo federal. Nenhuma indeniza~áo foí prevista 
para os índios. T ampouco foram realizados quaisquer trabalhos destina
dos a preparar os indígenas para as mudan~as que, breve, iriam ocorrer. 

Logo que aconteceram as primeiras enchentes, os índios de lbira
ma tiveram prejuízos concretos. Ro~as foram inundadas; casas destruí
das; currais e depósitos carregados pelas águas; animais mortos. As 
reclama~óes com~aram a ser feítas e só depoís de muitas reivindica
~óes, as prl.meiras indeniz~óes dos prejuízos sofridos vieram a se 
concretizar. A indeniza~áo das teuas, que seráo ocupadas pelo lago 
de conten~áo, s6 ocorreu em 1982, em decon8ncia do iminente ajuiza
mento de uma ~áo contra o DNOS e a FUNAI, encetada pela OAB-SC, 
ANAI-RS e antropólogos. O DNOS repassou os recursos da indeniza
~áo para a FUNAI e esta para os indígenas. Entretanto, nenhum traba
lho esclarecedor precedeu essa entrega de recursos. Resultado em . ' poucos meses os mdfgenas haviam repassado os ganhos da indeniza~áo 
para o comércio de Ibirama. E como a penúria economica dessa popula
~áo já era cronica, o endividamento no comércio regional acabou inten
sificando a depred~áo que já vinha sendo feíta no patrimonio floresta! 
da reserva. Patrimonio, diga-se, de enorme valor, tanto pela variedade 
de espécies vegetais, como pelo seu significado financeiro. Os interes
ses dos madeireiros regionais, a conu~áo dos servidores da FUN Al, 
a falta de fiscaliz~áo de organismos como o IBDF e a FATMA, 

16
A p~pula~io ind~ena do PI lbirama, conforme dados da FUNAI (1980). tem 

a segumte compos1~io: 529 Xokleng, 88 Kaingang. 102 Guaraní, 129 mesti~os 
185 cafusos e 18 brancos, totalizando 1.051 pessoas. • 
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associados a uma falta geral de consciencia ecológica por parte das 
lideran~as regionais, acabaram permitindo que essa agressáo cbegasse 
aos extremos. Paralelamente, cumprindo compromissos assumidos com 
a Prefeitura Municipal de lbirama e com a propria FUNAI, o DNOS 
fez construir urna estrada no interior da reserva - chamada estrada 
de contorno - que náo resiste a qualquer crítica, sob o ponto de 
vista ecológico.17 _ 

Em decorr&lcia da falta de planejamento e da inépcia adminis
trativa, a popul~áo indígena de Ibirama abandonou quase que total
mente as práticas agrícolas e a pequena cria~áo. A depred~áo dos 
recursos florestais é enonne. A Polfcia Federal, o IBDF, a FUNAI 
e a Prefeitura de lbirama tem realizado interven~óes na área, sem 
nenhum resultado. DiveISos processos foram instaurados contra os 
madei.reiros que sistematicamente tem invadido a reserva, com a anuén
cia ou náo dos indígenas, sem que qualquer puni~áo efetiva tenha 
acontecido. Essa impunidade é acobertada por lideran~as políticas re
gionais. Paralelamente, o D NOS a~lera as obras da barragem e sua 
conclusáo é prevista para 1988. 

Essa realidade tem de ser compreendída de forma global. A explo
~áo florestal que ocorre em Ibirama é decorrente de todo um quadro 
de domin~áo exercido pelos brancas. A náo re~áo indígena a essa 
~áo nefasta, deve ser entendida num contexto de miséria e de falta 
de alternativas para sobreviver. Proibir simplesmente a explora~áo flo
restal em Ibirama significa colocar os índios diante de urna situa~áo 
de carencia absoluta. Carencia de recursos economicos, de crédito, 
de alimentos. 

Por isso, esse quadro dramático deve ser visto também de folllla 
pedagógica. Ou seja, há que se tirar dele ensinamentos. Na verdade, 
Ibirama representa um exemplo de como náo se deve construir barra
gens. Os engenheiros precisam saber disso. Os burocratas govema-

17 A Disserta~áo de Silvio Alexandro Muller, E.feitos Desagregadora da ConnTllfÓO 
da Barragem de Jbirama, sobre a Comunidade lndtgena, apresentada ao PPGCSI 
UFSC, em setembro de 1985, publicada com o titulo Oprasáo &: Depredafáo, 
1988 analisa cm detalhes toda essa problemltica. Esse trabalho se inclui num 
prog~ama de estudos que vimos desenvolvendo, com a participa~áo de. out~os 
colegas sobre 1 a questáo da constru~áo de barragens e suas consequanc1as 
sociais.' Ver SANTOS (organizador), 1983; SANTOS et alii, 1985; SANTOS. 1986; 
WERNER Dcnnis. As Barragens do Vale do /taja/ - Um Enft>que de Ecología 
Humana. Trabalho apresentado ao concurso de Prof. Adjunto, UFSC, 1985; 
WERNER Dcnnis et alii. As Enchenta do Vale do ltajaf. as /Jarragens e suas 
Coueq~iM Soclals. Relat6rio, UFSC/FINEP, 1986.fSCHERER-WARREN. Ilse, 
e RElS, Maria J osE. As Barra,ens do Uruguai: A DbfDmica de um Movimento 
Social. Boletim de Ci~ncias Soc1ais, UFSC. n: .... abr/jun, 1986. 
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mentais, também. Paralelamente, o aparelho de Estado responsável 
f>elo que se denomina política indigenista, a FUN Al, tem de também 
tirar ligóes da experiencia vivida pela popula~áo indígena de Ibirama. 
Ligóes duras. Ligóes que exigem a~óes imediatas. A~óes destinadas 
a fundamentar um programa de recupe~áo das condi~óes de sobrevi
vencia económica da popula~áo, a partir da utilizagáo dos recursos 
florestais, de forma estratégica e racional. Recursos florestais que 
devem ser considerados como fundamentais para os indígenas e, parale
lamente, essenciais para a manuten~áo do equiUbrio ecológico na re
giáo, em particular no que se refere ao exito de qualquer programa 
de contengáo de cheias. Há ainda, e imediatamente, que recuperar 
o ethos tribal, valorizando as fradi~óes indígenas e garantindo-lhes 
condigóes para sua efetiva sobrevivencia enquanto integrantes de urna 
minoria étnica.18 

A popul~áo indígena de Ibirama está sendo aviltada, com a 
conivencia de muitos. A violencia exercida sobre os indígenas é tal 
que náo poneos índios falam em "deixar de ser índios; em virar bran
cos". A desorganizagáo social é intensa. A miscigena~áo entre brancas 
e índios, ou entre indios e "mestigos", é rotina. Nao poneos índios 
estáo engajados, como prepostos de madeireiros regionais, na explora
gáo florestal. O individualismo manifesta-se de maneira exacerbada 
e totalmente alheio u tradigóes tribais. Comete-se assim em Ibirama, 
com a conivencia clara e objetiva da FUNAI, etnocídio. 

2.2. O caso dos fndios do toldo Chimbangue 

Depois de um longo processo de reivindica~áo, os indígenas Kain
gang sobreviventes na localidade de Chimbangue (sede Trentin), próxi
mo a Chapec6, (SC), lograram, em 1985, o reconhecimento e a demarca
gáo de parte das terras que tradicionalmente ocupavam (Decreto 
92.253/85). A solu~áo da questáo obrigou aos índios a abrir máo 
de mais da metade da área que disputavam (2.000 ha.). 

18Nio 6 a primeira vez que referimos a necessidade de a popula~áo indfgena 
de Ibirama ser alvo de um indigenismo fundamentado no direito das minorias 
étnicas, decorrente de diversos conv!nios internacionais de que o Brasil 6 
s~nat4rio. Ver SANTOS, 1970, 1973 e 1975. No ano de 1975, com o patrocinio 
imcial da UFSC/SUDESUUFUNAI, e apoiados numa equipe interdisciplmar conse
guimos elaborar uma proposta concreta denominada PROJETO X(J(LENG. Lameo
tavelmente, nio houve apoio para a implanta~io do que foi planejado e que 
pela primeira vez efetivamente levava em conta os interesses dos indtgenas, 
sua sobrevivéncia e toda a questio da preserva~áo ambiental e ecol6gica. 
Ver PROJETO X(J(LENG, UFSC, 1975. 
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As discussóes que se travaram, em particular nos últimos tres 
anos sobre as terras de Chimbangue sáo, no nosso entender, bastante 
elucidativas sobre o entendimento que tem a sociedade regional e 
as lideran~as nacionais sobre a mino~a indígena. . . . 

A causa dos índios do toldo Chunbangue teve o apo10 dec1d1do 
do CIMI, da ANAI, da ABA, da OAB, se~áo de Sánta Catarina, ~e 
religiosos, de estudantes, de professores, enfim, de boa parcela da socie
dade civil. No calor da disputa, o CIMI, apoiado na Pastoral da Terra 
e prestigiado por diversas institui~óes e intelect~ais, deflagI?u d~as 
greves de fome, objetivando o encontro de solugoes P.ara a s~tuagao. 
Diversas reunióes aconteceram em Chapec6, em Flonan6polis e . em 
Brasflia, envolvendo as liderangas indígenas, os colonos que haviam 
intrusado as terras dos índios, políticos, administradores, o Govemador 
de Santa Catarina, dirigentes da FUNAI, do INCRA,. do MIR.A.O 
e do Ministério do Interior, além de lideran~as da soc1edade civil, 
que apoiavam os índios. O hispo de Chapec6, D. !osé Gomes, 9ue 
decididamente apoiou as reivindic~óes indígenas fo1 alvo de criticas 
exacerbadas por parte dos colonos envolvi.dos na <!uestáo, ~em com~ 
por significativo número de liderangas poh'ticas locais. Tudo 1sso, prati
cado dentro de um contexto em que o índio emerge claramente como 
0 selvagem, o bruto, o obstáculo ao desenvolvimento local e regional. 

A ocupagáo imemorial dos indígenas nas terras qu~ estayam em 
disputa foi sobejamente comprovada pelo advoga~o Julio Gaig~r, .da 
ANAi, através do documento intitulado "Toldo Chimbangue - Di~1t~ 
Kaingang em Cbapec6" .19 O mesmo aconteceu quando a FUN Al soli~1-
tou um parecer técnico a antropólogos da UFSC. As professoras Anelie
se Nacke e Neusa Bloemer, secundadas pela antropóloga ~a FUNAI, 
Ana Maria Lange, elaborara.ro um longo relat6rio carac~enzando toda 
a situ~áo local, bem como resgatando a doc~enta~ao refere~te l 
presen~a dos indígenas nessa área e toda a tragédia que estavam viven
ciando. Demonstraram, também, reafirmando trabalhos de nos~a aut~
ria, 20 que os indígenas haviam se concentrado as margens ~o no ~· 
numa área de refúgio, já pressionados por frente de. exp8!1sao d~ ~0~1e
dade nacional. Esta área de refúgio aos poucos fo1 cob1~ada, 1D1c1.~
do-se a{ 0 processo de grilagem e de repassamento de lotes colomais 
para migrantes originários do Rio Grande do Sul. 

19Esse trabalho foi publicado pelo CIMI, Regional Sul, 1985. O autor, 1 c~!Dº integrante da ~~A.. aco~panhou todo o processo, oferecendo aos n 1os 
uma efetiva ass1sténc1a 1udd1ca. 
20vejam-se SANTOS (1970); SANTOS, 1976; SANTOS, 1981. 
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"' Os indígenas Kaingang come~aram a reivindicar a retomada de 
s~as tenas em 1969. Provavelmente foram estimulados por várias inicia
tív~ semelhantes~ tomadas pelos Kaingang nos Postos Indígenas da 
re~ao _sul, a p~ de 1968. A época, através de procedimentos até 
hoJe nao esclarecidos, a FUN Al obteve apoio da Polícia Federal e 
do S~I (Servi~o Nacional de Infonna~óes), além das polícias estaduais 
do .Rio Grande do Sul, ~an!a Catarina e Paraná, para promover o 
desmtrusamento das áreas md1genas. Efetivamente tal desintrusamento 
ocorreu. Os colonos que ocupavam tenas indígenas, por arrendamento 
ou apossamento, foram simplesmente expulsos. Os Indios lideraram 
esse processo. Mas há fortes susp,eitas que eles náo seriamos beneficiá
ri.os das terras liberadas pelos ocupantes brancos. A época, desenvol
v1a-se um esforgo govemamental no sentido de outorgar unilateral
m~n te aos índios a cessa~áo da tutela. Outrossim, também era corrente 
a mterpre~a~ .. á~ simplis!~ do dispositivo Constitucional que integrava 
como p~trimoruo d8: Uruao 8:8 ~erras ocupadas pelos indígenas. A rea~io 
promovida pela sociedade civil, fortemente apoiada pela a~áo de advo
gados e ant~pólogos, fez abortar a prqposta govemamental que decre
tava a cess.a~ao da tutela e com isso !'s. prováveis projetos de utiliza~áo 
das áreas mdígenas do sul, agora liberadas de colonos e índios náo 
se efeti.varam. 21 ' 

Somonte a partir de 1982, gra~as ao apoio recebido do CIMI 
os índios do toldo Chimbangue - que vi viam praticamente servind~ 
como máo-de-obra para os colonos que, de boa fé ou náo, haviam 
se apossado de suas terras - come~aram a pressionar a FUN Al para 
lograrem a reconquista de suas terras~ Em disputa estavam cerca de 
2.000 hectares e a tendencia geral das autoridades locais era a de 
considerar a inexistencia de índios nessa área.22 Em 1983 fortemente . - , 
presSionada, a FUN Al resolveu enfrentar a questáo. Reconheceu os 

2~o Art. 4: da Constitui~io de 1967, na reda~io dada pela Emenda de 1969 
d_1z: "Inc~uem-se e~tre os bens da Uniáo: ( ... ) IV - as terras ocupadas pelo; 
silvfcol_as • Q~er .d1zer, se ocorr~sse o fim .da tutela, por essa interpreta~io, 
os f.nd~os de1.xanam. de ser fnd1os. Passanam para a condi~io somente de 
brasile1ros. E com 1sso as terras reverteriam para o Patrim8nio da Uniio. 
O que se desconhece 6 com que objetivos tais encaminhamentos foram dados 
A .Parte ~ais dramática de todo esse processo foi aquele que culminou co~ 
a 1nstala~ao de um acampamento de colonos expulsos do PI NONOAI na chamada 
Encruzilhada Natalino. ' 
22A l - K · · popu a~ao a1ngaog permanente do Chunbangue era de cerca de 90 indivf-
d~os, em 1983. Um ndmero nio definido de fndios vivía fora da área e estava 
disposto a regressar par~ Chimbangue caso houvesse uma defini~io das terras. 
HoJe, 1986, essa popula~ao atinge a 170 tndios, dos quais 30 a 40 sáo oriundos 
do acampamento urbano de Chapec6 e do PI Votouro (RS). 
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Kaingang de Chimbangue enquanto grupo, bem como seu direito as 
terras em disputa. Na verdade esse reconhecimento e1:l extemporin_eo. 
Quando realizamos urna pesquisa no PI Chapec6 (localizado no murucí
pio de Xanxere-SC - e antes denominado Dr. Selistre de Campos), 
nos anos de 1967/69, constatamos que o primeiro Chefe do Posto, 
Francisco Fortes, dava assistencia permanente ao grupo aldeado em 
Chimbangue. E também o J uiz Selistre de Campos, a época atuando
em Chapecó, dedicou boa parte de suas energias para a salvaguarda 
dos interesses dos índios do oeste catarinense, inclusive os de Chim
bangue. 23 

Ao se iniciar a transnacionaliza~áo da economia na regiáo oeste, 
nos finais dos anos sessenta, as rela~óes entre índios e brancos se 
agravaram. A soja come~ou a ser cultivada com intensidade. A~ re~ervas 
florestais da regiáo rapidamente desapareceram. A mecan1za~ao da 
lavoura intensificou-se. A produ~áo de. porcos e frangos, organizada 
pelos frigonficos da regiáo estabeleceu ~ínc~~s de su~rdin~gáo e ~e
pendencia para a maioria dos pequenos e médios propnetários rurais. 
Paralelamente, ocorreu a expulsáo da máo-de-obra que até entáo vivia 
nas fazendas de criagáo e explora~áo da erva-mate, na condi~áo de 
agregados, parceiros, meeiros ou assalariados. As periferias dos núcleos 
urbanos regionais se ampliaram rapidamente. O b6ia-fria apareceu co~o 
categoria. Os pre~os da terra subiram verticalmente. A estrutura fundiá
ria modificou-se, pela aglutin~áo crescente de pequenas e médias pro
priedades. As terras ocupadas pelos índi~s cada vez~~ com~~ 
a ser cobi~das pelos brancas. Brancos, diga-se, em maiona, despossui
dos, vítimas de uma organizagáo fundiária extremamente perversa. 

É nesse contexto que os índios de Chimbangue assistiram indefe
sos a grilagem e ao intrusamento da pequena área-refúgio que ocupa
vam. O acordo que se sucedeu (1985) levou os índios a perderem 
em definitivo a metade dessa área. Os colonos que se localizavam 
na parte acordada, para pennanecer com os indígenas, foram indeniza
dos ou reassentados. Mas o caso Chimbangue náo terminou. 

Em paralelo a disputa que se travou sobre as terras do toldo 
Chimbangue, a FUNAI considerou que seu apoio aos indígenas impli
cava assumir o controle administrativo da área. Para tanto, mesmo 
antes da defini~áo da questáo, a FUN Al designou um funcionário 
para exercer as fun~óes de chefe do Posto Chimbangue. A sede do 
Posto foi sediada na cidade de Chapec6, justificando a FUN Al que 

23Foi c6lebre a luta do Dr. Selistre de Campos contra A. Berthier de Almei~a, 
um potentado gadcho que durante anos pretendeu grilar terras dos tnd1os 
de Chapec6. Ver SANTOS, 1970:62-63. 
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~través desse funcionário seria possível dar assistencia aos índios. 
Efetuado o acordo e iniciado o desintrusamento da área destinada 
aos fndios, e quando esses come~avam a discutir como ocupariam 
as terras, a FUN Al passou a se interessar por um pequeno grupo 
de Kaingang que bá mais de dez anos, sem qualquer assistencia oficial, 
sobrevivia numa área da periferia da cidade de Cbapec6. A posi~o 
assumida pela FUNAI foi a de transferir para o toldo Chimbangue, 
esses índios que eram originários do PI N onoai, situado no outro 
lado do Uruguai, no Rio Grande do Sul. Paradoxalmente, as terras 
urbanas ocupadas por esse pequeno grupo indígena sáo de propriedade 
da Arquidiocese de Chapec6, qqe ali abrigou os índios. A área, com 
a expansáo da cidade, urbanizou-se. Mas náo houve movimento da 
Igreja para deslocar os indígenas. A iniciativa, tudo indica, foi motivada 
por interesses do município. A FUNAI, portanto, parece ter instalado 
em Chapec6 um Posto Indígena náo para resolver problemas dos índios 
e, sim, para assumir, mais urna vez, os interesses dos brancos, decidindo 
e arbitrando sobre o destino das terras e da popul~áo de Chimbangue.24 

Quer dizer que em nenhum momento a FUNAI considerou a 
possibilidade de os índios de Chimbangue assnmirem a administra~áo 
das terras que recuperaram. T am pouco, considerou a hip6tese de os 
indígenas náo terem interesse na presen~a permanente da FUN Al em 
suas tenas. Menos ainda, levou em conta a possibilidade de as entidades 
que apoiaram a luta dos índios de Chimbangue estabelecerem fonnas 
alternativas de apoio para os índios terem condi~óes efétivas de reorga
nizarem suas vidas, nas terras reconquistadas. O diálogo dessas entida
des com a FUN Al, inexiste. As posi~óes assumidas pelo 6rgáo oficial 
de prot~áo, em Chapec6, claramente traduzem apenas uma visáo buro
crática: a terra e os assuntos indígenas sáo administrados (>ela FUN AL 
O que se propóe em contrário é resultante da interferencia indevida 
de segmentos contestadores da ordem governamental. 25 

Os Kaingang aldeadbs em Chimbangue, entretanto, resistiram. 
Rejeitaram de fonna explícita a instal~áo da sede do Posto nas terras 

24Nessa mesma época, a FUNAI sofreu urna reorganiza~io administrativa. Cria
ram-se Superintendencias Regionais, com finalidades executivas, em ntvel regional. 
Essas Superintendencias se organizara atrav~s de Delegacias e Postos Indlgenas. 
Assim, a Superintendencia Regional da regiáo Sul sediou-se em Curitiba. Em 
Chapec6 foi localizada uma Delegacia, com o objetivo de supervisionar e 
apoiar os Postos lndigenas localizados no Rio Grande do Sul e Oeste de 
Santa Catarina. Portanto, sediados em Chapec6 estáo o Posto Chimbangue 
e a Delegacia. 
250 principal batalhador da causa dos (odios Chimbangue, Wilmar D'Angelis, 
se propos a viver em Chimbangue, para apoiar os tndios. Por ser integrante 
do CIMI, essa possibilidade foi vetada pela FUNAI. 
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que reconquistaram. Rejeitaram também a designa~áo da mulher do 
Chefe do Posto, como professora de seus filhos. Paralelamente, fizeram 
com que a Delegacia da FUNAI aceitasse a mulher de Wilmar D' Ange
lis, Juracilda Veiga, como professora, o que acontecen a partir de 
2 de setembro/86 quando as aulas efetivamente se iniciaram. Também 
a interven~áo da FUN Al no processo de escolba do novo cacique, 
náo logrou exito. Apesar de habilmente manipular dissensóes internas, 
pretendendo a elei~áo de um cacique mais d6cil, a FUNAI teve de 
aceitar a elei~áo do índio J uscelino Siqueira, indicado pela maioria 
da popul~áo. Como cacique, J uscelino rejeitou a indica~áo da profes
sora feita pela FUN Al e divergiu quanto a posi~áo da FUN Al de 
trazer para a área todos os Kaingang aldeados no centro urbano de 
Chapec6. A FUNAI, porém, ve essas atitudes como decorrentes da 
interferencia indevida do CIMl e certamente, em momento oportuno, 
tomará iniciativas no sentido de fazer valer suas posi~óes, fundamen
tadas num indigenismo burocratizado e ineficiente. 26 

2.3. Indios do Vale do Javari 

Quando em 1962 estivemos pela primeira vez no Alto Solimóes, 
Amazonas, 21 ·obtivemos alguns infonnes sobre grupos indígenas que 
viviam na área do Javari. A tonica dessas noticias eramos constantes 
ataques que os índios faziam aos empreendimentos que os brancos 
tentavam consolidar nessa área. A explo~áo dos seringais estava 
sendo reincrementada e come~ava a tomar ímpeto a explora~áo madei
reira. O V ale do J avari tinba uma vasta reserva de cedro, madeira 
de alto valor comercial. Os ataques dos índios, portanto, ame~avam 
aqueles que estavam interessados nessas riquezas. 

Nesse contexto, no ano de 1960, em represália a ataques de 
índios, o Exército Brasileiro foi mobilizado e efetivou duas expedi~óes 
na regiáo. A primeira dessas expedi~óes durou 15 días. A seguinte, 

26Este trabalho encontrava-se em fase de reda9io, quando a FUNAI promoveu 
urna invasio no toldo Chimbangue, utilizando lideran~as indtgenas de postos 
localizados no Rio Grande do Sul e Paran!, devidamente cooptadas. Parte 
dos Indios residentes em Chimbangue, liderada pelo cacique eleito, foi expulsa 
e s6 regressou mediante mandado expedido pela justi~a federal. A confusio, 
a inseguran~a e a injusti~a se instalaram em Chimbangue, faz~ndo abortar 
todo um projeto de reconstitui9io da comunidade. Veja-se o artigo de noaaa 
autoria A Trag~dia de Chimbangue, in O Estado, de 11-1-87. Ver tamb&n Informe 
Chimbangue. tts 1 a 11, editado pelo CIMl·Sul. 
27 IntegrAvamos na ocasiio grupo de pesquisa coordenado pelo Pr<?f• Roberto 
Cardoso de Oliveira, que estudava as rela~6es entre brancos e tnd1os no Alto 
Solimóes, Amazonas. Ver: OLIVEIRA, 1964. 
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que contou inclusive cpm a participa~áo , de avióes da Fo~a Aérea, 
demorou 35 dias. Efetivos de envergadura foram mobilizados, pois 
tinha-se como objetivo liquidar os "bandoleiros peruanos", invasores 
do territ6rio nacional. Tais a~óes, atendiam os apelos dos seringalistas 
e proprietários de madeireiras, prejudicados com as incursóes dos ín
dios. O Grupo Especial de Fronteira (GEF), sediado em Manaus, rece
ben ordens do Ministério da Guerra para efetivar as duas expedi~óes. 
Ao final, a "limpeza" da área foi considerada realizada. Mas por 
medida cautelar, o Exército passou a manter um posto no Estiráo 
do Equador, com a missáo específica de patrulhar a regiáo. 28 

Náo há dúvidas que as expedi~óes realizadas pelo GEF resultaram 
no ataque a aldeias indígenas. "Urna vez cercamos os "bandoleiros" 
que tinbam aldeamento típico de índio".29 O afugentamento dessas 
popul~óes indígenas também ocor:reu. 

Em paralelo, há que se considerar que, a época, o Pero já mantinha 
seis (6) postos militares na fronteira e realizava urna incipiente explora
~áo de petróleo, nessa área. É provável, ainda, que a movimenta~áo 
que ocorria no lado peruano, tenha estimulado alguns grupos indígenas 
arredios a se deslocarem para o territ6rio brasileiro. Contudo, náo 
se poderla desconsiderar, a época, a existencia de diversas tribos indíge
nas ocupando imemorialmente o V ale do J avari, apesar das limitadas 
fontes de informa~áo etnográfica. 

Nos dias do presente, as agressóes no Vale do Javari aumentaram 
em muito de intensidade. Sabe-se que diversos povos indígenas ali 
vivem: Marúbo, Matsés, Matís, Kulilia, Kanamari e outros, pouco co
nhecidos, ou náo contatados. Sáo cerca de 3.000 índios que, "total
mente abandonados pelo poder público, t&n as suas terras invadidas 
e a sua integridade fisica e cultural seriamente ame~adas". 30 A Petro· 
brás está efetivando prospe~áo de gás natural em terras • ocup~dasL 
por índios náo contatados. O Govemo Federal tem fortes motiva~óes 
para retomar a abertura da estrada Perimetral Norte. Os projetos ecdno·, 

28Essas imorma~óes apareceram em diversas entrevistas que efetivamos em Beiya
mim Constant, com informantes conhecedores da regiio. Tamb&n as informa~oes 
f oram confirmadas pelo entio Major Pereira de Melo, em entrevista realizada 
no Rio de Janeiro, ainda em 1962. Pereira de Melo atuou no subcomando 
do GEF e participou das expedi~óes. 
29 A autoriza~io do Ministério da Guerra para o GEF se deslocar para o 
Javari aconteceu depois que o entio Deputado Federal pelo Amazonas, Artur 
VirgDio, levou o problema para a Cimara Federal. Paralelamente, decorrente 
de uma a~io conjugada por madeireiros e seringalistas, a imprensa nacional 
f oi mobilizada, denunciando as invasóes do territ6rio brasileiro no J avari. 
30CAMPANHA JAVARI. Povos Indfgenas do Vale do Javari. Manaus, 1986, p. 
7. 
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micos govemamentais e privados no Alto Solimóes, em larga parcela, 
estáo direcionados para a explor~áo dos recursos naturais existentes 
nas teaas ocupadas pelos grupos indígenas. As atividades da FUNAI 
na área sáo inexistentes ou inis6rias e náo há nenhuma previsáo 
oficial para a demarc~áo das terras ocupadas pelos diversos grupos 
indígenas. 31 

Nesse quadro é que o CIMI, a OPAN (Opera~o Anchieta) e 
as Prelazias do Alto Solimóes e Tefé lan~aram urna campanha pela 
sobrevivencia dos povos indígen·as do Vale do Javañ.32 Urna campanha 
que pretende mobilizar a sociedade civil e entidades intemacionais, 
objetivando a salvaguarda dos direitos dos indígenas. Essa campanha 
tem os seguintes pontos básicos: l. retirada dos invasores da área 
indígena J avari; 2. agiliza~áo do processo de demarca~áo definitiva 
dessa área; 3. diflagra~áo de urna efetiva a~áo indigenista na regiio 
do J avari, apoiando os grupos já contatados e promovendo a atraqáo 
dos grupos isolados; 4. reassentamento dos náo-índios em outras áreas; 
divulg~áo da realidade indígena do J avari. 33 

A área indígena Javari foi interditada através da Portarla 1849/E, 
de 08/04/1985, da Presidencia da FUNAL Os efeitos da interdiqáo, 
entretanto, nio se fizeram sentir. Os bancos continuam liberando finan· 
ciamentos para projetos economicos que visam a explora~áo dessa 
área. Também as medidas necessárias para a demarca~áo da área náo 
foram tomadas pela FUN AL Outrossim, e com base nas infonnaqóes 
divulgadas pelo antropólogo Júlio Cezar Mellatti,34 outras iniciativas, 
objetivando a concretiz~áo de uma área indígena no Javari, resguar
dando os territ6rios ocupados ~los diversos grupos étnicos ali existen .. 
tes, em nada resultaram. 

Com base em dados provenientes do INCRA e do ITERAM 
-(Instituto de Terras da Amazonia), além de informa~es obtidas direta
mente no campo, os integrantes da CAMPANHA JAVARI apresentam 
detalhadamente infonn~óes sobre projetos de colonica~áo, explora~o 
de serlngais, madeireiras e circula~áo de bens, através do comércio 
dos regatóes, na área interditada do J avari. A presentam, também, dados 
sobre a torre de perfura~áo da Petrobrás, instalada nos anos de 1984/85, 

3lldem, p. 7. 
32 7 ldem, p. • 
33 7 Idem, p. • 
34ver, Aconteceu Especial, 14, Povos lndtgenas no Brasil, CEDI, 1983, p. 80/86; 
e JAVARI, vol. 5 da cole~io Povos lndfgenas no Brasil. CEDI, 1981. 
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QUADRO GERAL DOS POVOS INDÍGENAS DA ÁREA JAVARI35 

Povo Familia 
Popula~io Munic(pios 

liDgülstica 

Mats6s (Mayoruna) Pano 483 Estirio do Equador 
Mart1bo Pano 594 Estirio do Equador/ Atalaia 

do Norte 
Mads Pano 109 Atalaia do Norte 
Kulina do Rio Curu~A Pano 43 Estirio do Equador 
Kanamarf Katukina 473 Benj amim C onstant/ Atalaia 

, do Norte/Juta1 
Tsohom Djapá (J'ukano) Katulina 100• Sio Paulo de Oliven~a 
Kulina Arawa 45 Atalaia do Norte 
fndios do Quixito ? . 200• Estirio do Equador 
Korubo ? 300* Atalaia do Norte 
fndios do lgarap6 Sio Jos6 ? 300* Benjamim Constant 
fndios do Jandiatuba ? 300* Benjamim Constant/Sio 

1ndios do Juta( (Cabeceiras) ? 200• 
Paulo de Oliven~a 

Jutat 

•Estimativa 

em teirit6rio ocupado por índios náo contatados. 36 Por último, e entre 
outras importantes informa~óes, destacam como os indígenas do Javari 
estáo também sujeitos a formas sofisticadas de explora~áo, citando 
a presen~a de uma equipe de pesquisadores da Companhia Jacques 
Cousteau, entre os Matís, em 1983. A divulga~áo feita pela empresa 
transmitiu uma visáo distorcida da realidade indígena merecendo cñti
cas da ABA e de outros segmentos da sociedade nacional. O epis6dio · 
náo servio, entretanto, de li~áo para o 6rgáo oficial de prote~áo. Em 
1985, a FUNAI permitiu que uma equipe cinematográfica japonesa 
(FUJI) pennanecesse alguns dias entre os Matís, que novamente criou 
várias situ~óes negativas para os índios. 37 

35conforme CAMPANHA JAVARI, 1986, p. 8. 
36Atrav6s da A~io Popular n: 071/AD 86, Dom Erwin Krautler (hispo de Altamira) 
e outros interpelaram a Uniáo, a FUNAI, a Petrobrás e outras empresas sobre 
a explora~io petrolffera e prejutzos decorrentes para os (ndios do Javari. 
O processo 6 rico em irforma~óes sobre a situa~io do Vale do Javari e 
bem excmplifica como se pode utilizar os dispositivos legais para criar uma 
jurisprud&ncia cm favor dos indfgenas. 
37 Op. cit., p. 38. 
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A assistencia oferecida pela FUNAI aos indígenas do Javari limi
ta-se a um precário atendimento médico, oferecido de forma itinerante 
e atingindo um mínimo da popul~áo aldeada as margens do J avari 
e seus afluentes maiores. Náo há quaisquer trabalhos envolvendo os 
grupos isolados. Esses continuam sujeitos a depreda~áo dos partici
pantes dos empreendimentos economicos oficiais (Petrobrás) e priva
dos. No caso das sondagens realizadas pela Petrobrás, iniciadas por 
volta de 1983, no rio Jandiatuba, ocoaeu desde a utiliz~áo de explosi
vos para afugentar os índios arredios, até o abandono, em áreas a 
que os indígenas tinham acesso, de equipamentos e materiais perigosos, 
tais como soda cáustica, potássio cáustico, cimento, cloreto de potássio, 
etc.38 

Outrossim, é sintomático que os choques havidos entre os indíge
nas arredios da regiáo do rio J andiatuba e os funcionários da Petrobrás, 
inclusive com mortes de parte a parte, tenham tido muito pouca divulga
~áo na imprensa brasileim. 39 A gravidade da situa~áo existente na 
área do Javari impóe a necessidade de a~es concretas e urgentes 
por parte do 6rgáo de prot~áo oficial, a FUN Al. 

2.4. Sobre os Parakaná 

Nos anos setenta, a ELETRONORTE (Centrais Elétricas Norte 
do Brasil S.A.) - realizou o inventário hidroelétrico da hacia do Rio 
Tocantins e definiu a constru~áo da Usina Hidroelétrica de Tucuruí.40 

A usina foi projetada para ter sua implanta~áo em duas etapas, com 
uma pot6ncia instalada final de oito milhóes de quilowatts. O complexo 
da barragem tem cerca de 9.000 metros de comprimento, coma altura 
máxima de 85 metros. A energia gerada por Tucuruí foi prevista para 
ser "predominantemente absorvida pelos complexos para a explora~o 
de recursos minera.is no interior amawnico, tais como a bauxita, nas 
regióes dos · rios Trombetas e Capim, e minério de ferro na Sena 

38Idem. idem, p. 58. 
39ver SURVIVAL INTERNATIONAL, Acci6n urgente, Jan/1985, sob o Titulo: 
BRASIL: tribus Apartadas chocan con Prospectores Petroleros. Transcrito t~ 
b6m na Revista Civilizaci6n. configuraciones de La Diversidad. M6xico, Febrero, 
1985. 
~A ELETRONORTE 6 uma subsidiiria da ELETROBRÁS, Centrais El6tricas 
Brasileiras SIA, criada em 1973, com irea de juriscH~io nos estados do. Parl. 
Amazonas, Maranhio, Acre e Territ6rios Federais de Rond6nia, Rorauna e 
Amapl, e parte dos Estados de Mato Grosso e Goiis, numa extensáo de 58% 
do territ6rio nacional. 
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~os Carajás ( ••• )"41 Cerca de 25.000 empregados foram utilizados, 
na fase aguda dos servi~os. Vilas residenciais, para cerca de 45.000 
pessoas, foram instaladas na periferia da bamigem, além de toda urna 
infra-estrutura e equipamento urbano. Tudo isso, em plena selva ama-

,.. . 
zomca. 

Tucuruí, juntamente com ltaipu, sáo projetos que materializaram 
a política desenvolvimentista e o ideal de um Brasil grande, incremen
tados pelos govemos autoritários, após 1964ot O atrelamento do país 
ao capital internacional e a submissáo da burocracia estatal aos interes
ses de empresas multinacionais foram pontos concretos dessa política. 

Náo é de se estranhar, pois, que somente em 1980, quando as 
obras de constru~áo da barragem de Tucuruí já caminhavam para seu 
final, que a FUNAI vai se preocupar com os índios PARAKANÁ, 
ame~ados pelo represamento das águas e conseqüente forma~áo de 
um lago. 

Os Parakani sáo índios Tupi, ocupantes imemoriais das florestas 
existentes entre o Tocantins e o Xingu. Pressóes exercidas pelas frentes 
pioneiras, deslocaram o grupo e provocaram urna forte queda demográfi
ca. A constru~áo da Transamazonica nos anos 70 detenninou a cria~o 
de frentes de pene~áo, patrocinadas pela FUN Al, com o objetivo 
de contatar com as popul~óes indígenas arredias. Criou-se uma reserva 
de cerca de 189 .000 ha para confinar cerca de 700 Parakaná~ que 
se espalhavaip por tres ou quatro subgrupos. Em 1971, um prímeiro 
grupo Parakani foi contatado. Em 1976, outro grupo foi atraído e 
a seguir confinado na reserva TucUIUí. Havia notícias, em 1980, na 

41cooforme documento da ELETRONOR TE, UHE-Tucurut, 1980, mimeografado. 
Outrossim, a implanta~io da infra-estrutura de Carajás 6 de responsabilidade 
da estatal Compii.nhia Vale do Rio Doce, que compreende: a Estrada de Ferro 
Caraj6s-Sio Lufs, com S90 km; a instala~io dos portos de ltaqui e Ponta 
da Madeira, em' Sio Lub; as instala~óes necesslrias a explora5io na lrea 
da mina. Tudo isso f ormaddb um verdadeiro "corredor de exporta~io • Outrossim, 
o Conselho lnterministerial do Programa Grande Carajis, institutdo pelo Decre
to-Lei n: 1813, de 24 de novembro de 1980, tem concedido incenOvos. e aprovado 
a instala~i9 nessa lrea de diversos projetos industriais e agropeculrios, entre 
eles ALBRAS (Alunorte), que está localizado no munic~io de Baréarena (PA); 
ALUMAR (Alcoa) localizado em Sáo Luts do Maranhao; Ferro Carajis (Cia 
Vale do Río Doce~. As conseqüencias sociais da implanta~áo desses macroprojetos 
estáo sendo estudadas, entre outras, pela Prof: IARA FERRAZ, do Museo 
Nacional, RJ. Carajb, segundo Lux Vidal, 1986, p. 229, provoca impactos diretos 
e indiretos que atingem cerca de 90 aldeias, Z4 postos indfgenas e uma popula~io 
estimada de 12.500 {odios. Sobre CARAJÁS, Ver: Jos6 Maria Gon~alves de 
Almeida Jr. (org.). Caraj6s, Desafio Polltico, Ecologia e Desenvolvimento. Sáo Paulo, 
Brasiliense, co-edi~io CNPq, 1986. 
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regiáo de Tucuruí que outros grupos Parakani náo contatados freqüen
tavam a área que seria inundada pela barragem. 42 

É nesse contexto que a FUNAI convida um grupo de antropó
logos, interessados no estudo das conseqüencias sociais da constru~o 
de barragens, para urna reuniáo em Tucuruí, com o apoio da UH 
Tucunú (dezembro de 1980). O objetivo explícito da reuniáo era a 
busca de alternativas para relocalizar os Parakaná, assegurando-lhes 
o mínimo de atropelos. A complexidade da questáo, associada a interes
ses regionais patrocinados pela FUNAI/ELETRONORTE, além da 
preocupa~áo tardia, fizeram com que os antrop6logos presentes formu
lassem suas recomenda~óes sob fonna cñtica. Foram destacadas no 
documen~o ~s responsabilidades da FUNAI/ELETRONORTE para com 
os Parakaná, bem como a necessi_dade de a~óes imediatas para superar 
os impasses que entáo oconiam. Entre essas. destaca-se a necessidade 
de defini~io de novo território Parakaná, resguardando-se os seus direi
tos históricos que em qualquer oportunidade venham a reclamar. 43 

Também enfatizava-se a conveniencia de se levar em considera~o 
a vontade expressa dos índios, quanto a localiza~áo das aldeias. 

Nio é necessário dizer que o documento dos antropólogos foi 
rejeitado pela FUN Al. A posi~áo do órgáo, manifesta através do entáo 
Diretor de Planejamento Comunitário, Cel. lvan Zanoni Hausen, foi 
radical e, inclusive, deselegante, pois pretenden submeter a sua vontade 
o grupo de antropólogos. 

Nesse momento (1980), os Parakaná1 contatados se dividiam em 
dois subgrupos, assistidos por dois Postos Indígenas. A área que tinham 
a sua disposi~áo somava a 7 .200 ha. situada junto . ao rio Pucuruí 
(Decretq ~8.913, de 1971). A FUNAI mantinha os postos Pucuruí 
e Parakani com sede e enfennaria. ambos precários, tanto sob o ponto 
de vista material, como humano. Todas as duas aldeias estavam amea~a
das pela inund~io decoaente da forma~áo do lago conseqüente da 
const1U~io da baaagem de Tucun:ú. A popula~áo Parakaná, nas duas 
aldeias, somava a 147 pessoas. Quanto aos Parakaná arreclios, as infor
m~óes existentes eram mínimas e nio havia nenhum trabalho concreto 
e conta~io. 

42Informa~óes com base em documento da FUNAI, distributdo quando da reuniio 
promovida pela FUNAI-UH Tucuruf, em dezembro de 1980, em Tucurut. PA. 
Lux Vidal. ~trop6loga, que tem atuado intensamente nessa lrea, infomia que 
os Parakanl contam hoje (1984) com uma popula~io estimada em 380 tndios, 
que vtvem · etn tras aldeamentos distintos e que abrigam cinco grupos, contatados 
em momentos diversos pela FUNAI. Op. cit. (1986:240-241). 
43Documento elaborado pelos antrop6logos Silvio Coelbo dos Santos, Cecilia 
Helm, Lux Vidal, Antonio Carlos Magalhies, Olimpio Serra e Aneliese Nacke, 
cm 18/1211980. 
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A situa~áo era tal que Ant6nio Carlos Magalháes, antropólogo 
em. ativi~ade no Museu Goeldi (P A), responsável por um projeto sobre 
a orgamza~áo social dos Parakaná. ao se interessar pelas questóes 
decorrentes da constru~áo da banagem, foi proibido de realizar seu 
trabalho pela FUNAL 

Outrossim, a FUN Al divulgava infonna~óes como as que seguem: 
"O represamento das águas do rio Tocantins para a constru~áo da 
Usina Hidroelétrica de Tucunú, a 300 quil6metros ao sul de Belém 
(Pará), inundará uma área aproximada de 216.000 h.ectares, atingindo 
grande parte da regiáo habitada pelos índios Parakaná. Equipe orientada 
por antrop6logos da FUN Al já se encontra em trabalho de esclareci
mento junto as lideran~as tribais sobre a necessidade de sua transfe
rencia". 44 Foi com base nesse texto oficial que o advogado Caio Lusto
sa, da ANAl/RS, elaborou um artigo sob o título "Parakanl. Terra 
e Barragem,45 demonstrando o esbulho que se estava cometen.do contra 
os Parakani e reconhecendo a terra imemorialmente ocupada como 
de sua posse pennanente. Por fim, concluía o advogado: " ••• a mmo~áo 
manu militari, ainda que sob o eufemismo da persuasáo, dos índios 
Parakanl, para dar ensejo A constru~áo da Hidroelétrica de Tucuruí, 
caracteriza-se pela mais frontal e clara viola~áo das garantias constitu
cional e legais, asseguradas pelo ordenamento juñdico brasileiro". 4.6 

Lux Vida! (op. cit., 1986:242) infonna que outros dois grupos 
Parakanl foram contatados em novembro de 1983 e em m~o de 
1984. Esses índios, l época da contata~áo, perderam 45% de seus 
efetivos demográficos. Adianta também que em outubro de 1984, o 
grupo de trabalbo Intenninisterial, sob forte pressáo pública, da CVRD 
e do Banco Mundial, criou a reserva Parakaná com cerca de 317.000 
hectares. Contudo, até o momento ainda náo ocorreu a sua competente 
homolog~áo pelo Presidente da República. 41 

44Revista Atualidade Indfgena, 12, ano 11, set/out/1978. Essa Revista era editada 
pela FUNAI. 
45In: Revista Ciéncia e Cultura, 1979 32(3):325-327. 
46LUSTOSA, op. cit., p. 327. 
47 Sabemos que Tucurut af etou tamb~m os Gaviio, enquanto suas linhas de 
transmissio atingiram os Guapajara e os Krikati. 
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Capítulo 11 

COMPREENDENDO A REA~ÁO INDÍGENA 

l. Sociedade civil e indigenismo 

Com o patrocínio do Conselho Mundial de lgrejas, realizou-se 
em 1971, na Universidade das indias Ocidentais, Barbados, o Simp6sio 
Fric~áo Interétnica na América do Sul náo-Andina, com o objetivo 
de avaliar as políticas indigenistas, quase sempre etnocidas, de diversos 
países latino-americanos. Essa reuniáo1 congregou um pequeno número 
de antrop6logos envolvidos com a causa indígena e defensores de 
urna Antropologia comprometida com seu objeto de estudo. 2 A reper
cussáo intemacional que ocorreu foi tanto devida as denóncias e análi
ses realizadas durante o encontro, como em fun~áo da declara~áo 
divulgada por seus participantes, intitulada Pela Libe~áo do Indígena 
e que se tomou conhecida soba denomina~áo de Decl~áo de Barba
dos. Esse documento chamava a aten~áo da opiniáo pública mundial 
sobre a situa~áo dos indígenas sol-americanos e responsabilizava os 
Estados nacionais, os antropólogos, a lgreja e os proprios índios pelo 
que oconia em tennos de dom.in~áo e submissáo. Reconhecia, ainda, 
a Declara~áo que os povos indígenas da América tem pleno direito 
e plena capacidade para criar suas proprias alternativas históricas de 
-libera~áo, explicitando em sua parte final que: 

l. "É necessário ter presente que a libera~áo das popula~óes indí
genas é realizada por el as mesmas, ou náo é libe~áo. Quando 
elementos albeios a elas pretendem representá-las ou tomar 

1A reuniio de Barbados de 1971, foi secundada por outra, que ocorreu em 
1977. Delas resultaram as obras La Situadon Del lndigena en Ameriai del Sur. 
Montevideo, Tierra Nueva, 1972. lndianidad Y Ducolonimd6n en Ambica Latina. 
M6xico, Editorial Nueva lmagem, 1979. 
2uma critica aos compromissos da Antropologia, anterior a Barbados, pode 
~er encontrada no art~o de Kathleen Gouch, Antropologia et lmperialisme, 
1n Les Temps Moderna, 27(293-298), 1970. Sobre o desenvolvimento da Antropologia 
na Am6rica Latina, ver ADAMS, Ethics and the Social Anthropology in Latin 
America. In America Behavwral Scienti.ft, 1967 (16-21). 
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a diregáo de sua luta de libe~áo, cria-se urna fonna de 
colonialismo que expropria as populagóes indígenas de seu 
direito inalienável de ser protagonista de sua propria luta". 

2. "Nessa perspectiva é importante valorar em todo seu significa
do histórico a dinamizagáo que se observa boje nas populagóes 
indígenas do continente, e que as está levando a tomar em 
suas máos sua propria defesa contra a agáo etnocida e genocida 
da sociedade nacional Nessa luta, que náo é nova, observa-se 
boje a aspi~áo de realizar a unidade pan-indígena latino-ame
ricana; e, em alguns casos, um sentimento de solidariedade 
com outros grupos oprimidos". 

3. "Reafinnamos aqui o direito que tem as populagóes indígenas 
de experimentar seus proprios esquemas de auto-govemo, de· 
senvolvimento e defesa, sem que essas experiencias tenham 
que adaptar-se ou submeter-se aos esquemas economicos e 
s6cio-políticos que predominem em detenninado momento. 
A transfonnagáo da sociedade nacional é impossível se essas 
popul~óes náo sentem que tem em suas máos a cria~áo de 
seu proprio destino. Além disso, na afinna~áo de sua especifi
cidade s6cio-cul tural as popula~óes indígenas, apesar de sua 
pequena magnitude numérica, estáo apresentando claramente 
vias alternativas aos caminhos já percorridos pela sociedade 
nacional". 3 

O impacto dessas posi~óes foi grande. A lgreja Católica quase 
imediatamente fez realizar duas reunióes regionais, no Peru (!quitos), 
em 1971, e no Paraguai (Assun~áo), 1972, objetivando contestar as 
denúncias fonnuladas pelos antropólogos em Barbados, sobre a a~áo 
da Igreja junto aos índios. Paralelamente, a lgreja iniciou um rápido 
processo de revisáo de suas práticas indigenistas. As missóes protestan
tes, em particular aquelas que tinham bases na Europa, também partiram 
para urna reorientagáo, estimulando inclusive os movimentos de auto· 
gestáo indígena. 4 J á no que se refere aos compromissos dos Estados 
e as críticas efetuadas ao indigenismo oficial praticado na América 
do Sul, somente dois países (Peru e Venezuela) tentaram fazer inova-

3cr. lndianidad Y Descolonización._ op. cit.. p. 11. 
40s protestantes fundamentalistas. sediados nos Estados Unidos. maotenedores 
do maior ndmero de missóes protestantes existentes na Am6rica do ·SµJ, l aparento
mente, desconheceram as recomenda~óes e criticas ocorridas em'" BaÍ'bados. 
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góes que atendiam as críticas formuladas em Barbados. As lideran~as 
índias, por sua vez, aproveitaram a Decl~áo de Barbados para refor
gar suas !utas e fundamentar reivindic~óes específicas. s 

No Brasil, os poucos antropólogos que se fizeram presentes na 
Reuniáo de Barbados e aqueles que tomaram conhecimento dos docu
mentos ali discutidos e da declara~áo final do encontro, já praticantes 
ou náo do que se convencionou, a época, chamar de "Antropologia 
Comprometida", realizaram um amplo trabalho de divulg~áo e discus
sáo desses documentos e também de suas criticas. Essa movimenta~áo, 
aos poucos, fundamentou também a agáo de diveISos grupos da socie
dade civil que se organizaram para lutar em favor dos povos indígenas. 
Estáo nesse caso o surgimento da Associ~áo Nacional de A poio ao 
indio, criada em Porto Alegre (RS) em 1976, como decoll'éncia de 
um seminário nacional sobre a situ~áo dos indígenas no Brasil, e 
a cri~áo da Pro-lndio, em 1977, em Sáo Paulo, tendo como base 
as mesmas motiva~óes. 6 

A reorganiza~áo da Associagáo Brasileira de Antropologia, ocorri
da em Florianópols (SC), no ano de 1974, também permitiu o estabeleci
mento de urna base para a a~áo dos antropólogos comprometidos com 
a causa indígena. As comunic~óes científicas, as mesas redondas e 
os grupos de trabalho sobre indigenismo, direitos das minorias étnicas, 
educ~áo e sociedades indígenas, entre outros, se ampliaram cada vez 
mais, nas diversas reunióes bianuais da ABA. 

Outrossim, no ano de 1972, foi criado o Conselho Indigenista 
Missionário (CTh11), como órgáo anexo a Confer6ncia Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB ). O CTh11 tinha como finalidade: 

"- coordenar e articular a pastoral indigenista, em nível nacional 
e regional, e apoiar diretamente os agentes de pastoral nas 
bases missionárias; 

- defender os grupos indígenas, particulannente, na sua luta 
pela terra e autodetennina~áo; 

- conscientizar a sociedade nacional em tomo da causa indí
gena". 7 

5cr. Indianidad Y Descolonización. .. , op. cit.. p. 12. 
6A ANAi e a PR~fNDIO. na verdade sáo denomina~óes düerentes de um 
mesmo mov

1
imento. tanto que ¡,os Estados quando hi regional da ANAi náo 

hi da Pr6- ndio. e vice-versa. ndios e Brancos do Sul do Brasil - A Dram6tica 
Experilncia dos Xoklmg. Florianópolis. EdemeJUFSC. 1973. de nossa autoria. 
está nesse contexto. 
7Estudos da CNBB. 1986:119. Nao se pode, tamb6m. deixar de considerar a 
a~áo missionlria da Igreja Católica numa perspectiva histórica. Dessa forma, 
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" Desde logo, o CIMI passou a estimular as lideran~as índias e 
a favorece~ o int~~bio de experiencias vividas. Reunióes regionais 
e assemblé1as nac1onais passaram a ser realizadas de fonna peri6dica. s 

Paralelamente, a FUN Al praticava um indigenismo cada vez mais 
bu~rático e ':oltado para a integra~áo dos indígenas na sociedade 
nac10!1al. As diferen~as apresentadas pelos povos tribais, expressas 
por bnguas e culturas diversas, náo eram admitidas pelos detentores 
do poder autoritário como sistemas s6cio-culturais legítimos e passfveis 
de se autodeterminarem. A lógica do poder concentrado em Brasflia 
~m máos de sucessivos govemos militares, náo contemplava o plura: 
lismo cultural, nem tampouco a .condi~áo multissocietária que efetiva
mente tem o Brasil. A proposta explícita dos govemos autoritários 
era a de .promover ~pidamente a abso~áo dos contingentes indígenas 
pela soc1edade nacional envolvente. Ou seja transfonnar índios em 
náo-índios, mesmo que fosse através de decreÍo. 

. Com tal. escopo e objetivando concretamente implantar diversos 
proJetos considerados, no contexto do ufanismo entáo reinante como 
fundamentais para a promo~áo do desenvolvimento nacional, o g~vemo 
patrocina diversas ~óes nitidamente antiindígenas. Caracterizava-se 
assim, o etnocídio. Estáo nesse caso, a hnplanta~áo da PerimetraÍ 
Norte, da BR 80, do Pólo Noroeste, da Transamazonica, etc. e os 

Cont. 
o ConcDio v.aticano 11 marca um redimensionamento dos procedimentos catequéti
cos da IgreJa, que no Brasil permite a viabiliza!tio do CIMI. Ver OLIVEIRA. 
P: e SOUZA LIMA, 1983:287. 
8
Em 1985, o Cl~I ~z realizar su~ VI Assembl6ia Nacional, em Goilnia, reunindo 

CJ"! delegados, cat6hcos e evangéhcos, representando dez Regionais, e contando 
amda com. a _presen!ta de o.bservadores e assessores e de alguns representantes 
de povos 1~dfgenas do B~asil e de outros paises da Am6rica Latina. A Assembléia 
~bordou . divers~ temática~, ent!e elas a questio da demarca~io das terras 
mdtge~s, os proJ~tos _de. Dllnera!taO e agropecuários que atingem com prejutzos 
ao~ tnd1os; organ1za~ao ~dígena e autodetermia~io; reforma agrhia e Consti
tu1nte. Ao tratar da questao da autodetermina~io e organiza~io indfgena, decidiu 
! Assembléia que o ~IMI se propó~ a:. 
- colo~ar-se a serv1!to . das Organ1za~oes lndtgenas, como a UNI (Uniio das 
~a~oes Indfgenas), 8Judando-as com sua infra-estrutura, especialmente na 
inf orma~io, f orma~io e organiza~io; 

- colaborar para o f ortalecimento das comunidades e do movimento indfgena 
~ nfvel de ár~as culturais e/ou geográficas; 

- aJu~ar. os fnd1os em suas articula~óes com as diversas lutas de classes 
()pnm1das do país, estabelecendo aJiansas, sobretudo com o movimento dos 
"'Se~ Terra .. e co~ outra_s organiza~óes e iniciativas dos trabalhadores; 

- apo1ar as. c::om'!n1dades ind~genas 'pará que assumam seu lugar no debate 
e na .ex~hc1ta~ao de seus interesses no quadro da Reforma Agrária e da 
Const1tu1nte; · 

- reconhecer a Educa~o como instrumento polttico de cada povo na sua 
luta pela autodetermina~io ... Cf. Estudos da CNBB, op. cit.. p. 113/114. 
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casos concretos de contata~áo fo~ada de grupos indígenas, da sua 
transferencia para outras regióes, de estímulo para a ocupa~áo de 
largas parcelas da Amazonia pelos brancos. A repercussáo dessas atitu
des e práticas foi grande tanto na Europa, como nos Estados Unidos, 
em particular entre lideran~as progressistas e defensores dos direitos 
humanos. 

Náo há dúvidas, assim, que durante os anos setenta as situa~óes 
vividas pelos diversos povos indígenas do país, serviram, objetiva
mente, para fundamentar a resistancia e a Juta que vários segmentos 
da sociedade civil exercitavam no interior do país, visando a alcan~ar 
a sua redemocratiza~áo. As repercussóes externas, alcan~adas pelas 
a~óes antiindígenas que o govemo promovia, portanto, foram estimula
doras das a~óes pró-indígenas deflagradas pelos segmentos referidos 
da sociedade civil. Lideran~as indígenas emergiram das aldeias. Os 
índios chegaram assim a condi~áo de atores políticos, num cenário 
c8.ll'egado ainda de autoritarismo e de visóes distorcidas sobre o que 
é realmente o país Brasil. 

É nesse contexto que ocorre a discussáo sobre o projeto govema
mental de conceder, unilateralmente, a emancipa~áo de diversos grupos 
tribais. Conia o ano de 1978, quando a FUNAI assume urna proposta 
de Decreto, provavelmente elaborada nos escalóes superiores do regi
me, que estabelecia as bases para a outorga da emancipa~áo unilateral 
para grupos indígenas e indivfduos índios. A movimenta~áo de antrop6-
logos, indigenistas, missionários e lideran~as indígenas foi imediata. 
Memoráveis discussóes ocorreram. U m ato público em protesto, contan
do com a participa~áo de alguns milhares de pessoas e envolvendo 
lideran~as indígenas, religiosas, indigenistas e antrop61ogos, ocorreu 
no Teatro da PUC de Sáo Paulo, o célebre Tuca. Dezenas de manifes

-ta~óes em protesto foram organizadas em todo o país, e a quase totali
dade dos congressos que se realizaram naquele ano, ligados as ciancias 
humanas, aprovaram mo~óes que explicitavam a insensatez da proposta 
govemamental. Finalmente, em reuniáo havida em Brasflia, congre
gando antropólogos, missionários e indigenistas, convocada pela FU
N Al, o projeto foi rejeitado.9 Em fun~áo dessa oposi~áo fortíssima, 

9um extenso documento foi elaborado pelos antrop6logos fundamentando a rejei
~io da proposta govemamental. Entre outros argumentos, destacava-se que: 
os tndios sáo seres adultos. Sio tamb6m - esse E o segundo sentido cm 

que um jutzo apressado se pode equivocar - respeit!veis em sua diversidade. 
Eks náo tlm apenas o direito de serem como nt5s, mas o de serem eks proprios. 
Diversidade náo significa desigualdade: democracia racial náo é necessariamente 
a fusio de todos em um modo de ser dnico mas, principalmente, o reconhecimento 
do valor de modos de ser diferentes". 
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o Govemo acabou retirando a proposta de pauta. A sociedade civil 
-0rganizada em tomo das questóes indígenas e os proprios ínclios tiveram 
urna vit6ria. 10 

Logo outras !utas se impuseram. A FUN Al pretendeu impingir 
aos povos indígenas, que lutavam pela preserva~áo e, ou, reconheci
mento de sua condi~áo de minoria étnica, os assim denominados "crité
rios de indianidade", através dos quais o 6rgáo tutor pretendia garantir 
a comprova~áo da condi~áo de índio, enfatizando características ~iais. 
A comu~dade científica e as entidades civis de apoio aos ínclios reagi
ram, mais urna vez, contra a proposta descabida do 6rgáo oficial. 
Para tanto, divetsas reunióes e cliscussóes foram efetivadas e urna 
literatura razoável foi produzida, 11 permitindo um aprofundamento so
bre a situa~áo. d~ ínclio. Paralelamente, ocorreu. ~orte movimenta~áo 
em tomo da cna~ao do Parque Y anomami, com o objetivo de assegurar 
as terras necessárias a sobrevivencia de um dos maiores grupos indíge
nas exi~tentes no país, os Y anomami. 12 T am bém ocorreu um esfo~o 
no sentido de resguardar os clireitos dos povos índios sobre o subsolo 
das terras que ocupam, objetivando coibir a explora~áo desenf.reada 
dos recursos minerais, que vem ocorrendo nas áreas indígenas.13 

Por último, durante a movimenta~áo ocorrida em 1984, objeti
vando a redemocratiza~áo do país, as lideran~as indígenas, apoiadas 
por entidades civis e associa~óes científicas, mantiveram contatos com 
o líder Tancredo Neves, visando ao estabelecimento das bases de 
uma nova política indigenista, ou seja, das rela~óes entre o Estado 
e as divetsas na~óes indígenas. A morte de Tancredo Neves, entretanto, 

1~o presente, hi diversas entidades de apoio a causa ind1gena. Sem pretender 
esgot~las, lcmbramos: o CEDI (Centro Ecuménico de Documenta~io e Ioform~ 
~áo}; CTI (Centro de Tr~balho lndfgena); Grupo de Trabalho sobre Popula~óes 
In~1g'?nas OAB/RJ; Com1ssi.o . de Assuntos Indf~enas da ABA; Comissio pela 
~r1a~ao do Parque Y anomami. Sobre as questoes jurf dicas de intercase dos 
1ndfgenas, lembramos aj reunióes organizadas cm Florian6polis sob o patrocfnio 
do ?~SIUFSC: O Indio Perante o Dircito, 1980, Sócielades Indtgcnas e 
o D1rc1to, 1983. 
lly 

er, entre outros, SANTOS (org.), 1983: SANTOS et alii (orgs.) 1985· PAIVA 
~~ JUNQUEIRA, 1985; CIMI, 1986, Comissáo PrcS-fndio, 1983. ' 
E~ dczcmb~o de 1985, o Sena~o~ Severo Gomes (PMDB-SP) aprescntou 0 

pro3eto ,de Je1 379/85, para a cr1a~ao do Parque Yanomami. O projcto está 
em tram1ta~ao. Con~udo, ~onsul~as _do pr6prio Senador a cópula govcrnamcntal 
detectaram forte i:es1s~nc1a A cr1a~o do Parque por parte de militares (Consclho · 
de Seguran~a Nacional), que pretendiam impedir a delimita~io de ireas indfgcnas 
em Ar~as de fronteira. Em 31 de outubro de 86, a Folha de Sio Paulo noticia 
o Pro3ct? Calha Norte, pelo qual o CSN pretendía militarizar a regiio norte 
do Brasil e, paralelamente, proceder a integra~io dos Indios ali existentes. 
A rea~io do CIMI foi imediata. (Ver Folha de Sio Paulo, 31/10 e 1:/11186). 
13ver Comissio PrcS-fndio, 1985. 
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frustrou esse projeto. O govemo da Nova República que se instalou, 
desconheceu os compromissos assumidos por Tancredo comas lideran
~as indígenas. A FUNAI, no espa~o de 15 meses, mudou seu presidente 
divetsas vezes. As rel~óes entre os antropólogos e missionários com 
a FUNAI estáo deterioradas. As lideran~as indígenas foram também · 
bastante manipuladas nas lutas que a burocracia da FUN Al desenvolveu 
internamente, objetivando a preserva~áo do poder através do controle 
da presidencia do 6rgáo. As bases de uma nova política indigenista, 
apesar dos esfo~os realizados, náo foram portanto aceitas pelo gover
no, nem muito menos praticadas pelo 6rgáo tutor. A luta se transferiu, 
assim, através das lideran~as indígenas, antrop6logos, sociedade civil 
e igreja para o ambito das discussóes em tomo da Assembléia Nacional 
Constituinte. 

2. Os movimentos indígenas e a conquista de representa~áo política 

Estimulados por divetsos grupos da sociedade civil e pela lgreja, 
os povos indígenas do país com~aram a organizar movimentos políti
cos, objetivando a conquista de suas reivindica~óes. 14 Movimentos 
que expressavam a rebelclia indígena as imposi~óes govemamentais, 
em particular contra as a~óes exercitadas pela FUN Al. Movimentos 
que contribuíram para colocar a questáo indígena no ambito das cliscus
sóes dos grandes problemas nacionais. Movimentos que permitiram 
o emergir de lideran~as indígenas capazes de apresentar seus problemas 

14Nio temos preocupa~io aqui com os movimentos ind(genas acontecidos n'!111 
passado mais distante. Tamb6m náo estamos preocupados com movimentos mess1l
nicos ou tipo "carg cult", presentes ~m ~iversos moment~s e em _diversas. tribos, 
e catacterizadores tamb6m da rea~ao 1ndtgena. A movimenta~ao polfttca dos 
povos indtgenas nos anos setenta foi um fen6meno Latino-americano. O ndmero 
de organiza~óes que se defincm a si mesmas como 6tnicas ou ind~enas aumentou 
consideravelmente. Ver BATALLA, 1978:131·147. HA que considerar. tamb6m, 
que ap6s Barbados 1 (1971), as organiza~óes ind(genas passaram a prom~er 
encontros intemacionais, objetivando a troc> de experiencias e conquista efet1Va 
de direitos. Cito: o Prjme.iro Parlamento Indio Sul-~e!icano, Paraguai, 1974; 
o Primeiro Congresso Indio do Canadá. 1976; o Pruneiro C9ngresso Indfgena 
da América Central, Panam6, 1980; o Primeiro Coogresso Indio da América 
do Sul, Cuzco (Peru), 1980; a Primeira Reuniáo das Organiza~óes Nao Governa
mentais, patrocinada pela UNESCO, Genebra, 1981. Tamb6m aconteccram outros 
eventos, patrocinados por organismos diversos, que objetivavam aprofundar o 
conhccimento sobre a realidade indfgena na América, como por ex.: Foro sobre 
movimentos indtgenas, Mérida, México, 1980; Primeira reuniáo t6cnica sobre 
problemas das popula~óes indtgenas da regiio Amazonica, .Puyo, Equ~dor, 1~81; 
Reuniio de expertos sobre etnodescnvolvimento e ctnocfd10 na Am6nca Latina, 
San José, Costa Rica, 1981. Nesses encontros, a participa~áo de lideran~as 
indfgcnas tornou-se realidade. 
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diretamente aos detentores do poder e de fazer repercutir suas reivindi
cá~óes nos cenários nacional e internacional. Ou seja, foi através desses 
movimentos que certas lideran~as indígenas passaram a se valer dos 
instrumentos proprios de nossa sociedade para fundamentar suas reivin
dic~óes. Alguns desses movimentos sáo anteriores ao período autoritá
rio instalado em 1964. Contudo é durante os anos de autoritarismo 
que eles efetivamente emergem como fonna de luta. Vejamos algumas 
situ~óes concretas: 

No segundo semestre de 1963, a reserva indígena de lbirama 
(SC), a época denominada Duque de Caxias, foi invadida por cerca 
de 50 colonos residentes no alto vale do Itajaí, que pretendiam dessa 
foima resolver seus problemas de · falta de terras para trabalhar. Discu
tia-se no país a refonna agrária. O latifúndio improdutivo era duramente 
criticado, com o apoio do Govemo J oáo Goulart. Nesse contexto, 
a Prefeitura de lbirama resolveu estimular os colonos a invadir a reser
va, divulgando que aquelas terras eram do govemo federal e que 
ali se devia com~ar a táo propalada refonna agrária. Interessava, 
outrossim, aos madeireiros da regiáo explorar a reserva indígena em 
seus recursos tlorestais. Nada mais oportuno, portanto, que incentivar 
a invasáo da área por colonos sem terra e dispostos a vender por 
qualquer pre~o, caso tivessem exito em seu objetivo, as madeiras exis
tentes nos lotes que pretendiam ocupar. 

Os {odios Xokleng e Kaingang aldeados em lbirama reagiram 
a invasáo, articulando diversas a~óes que visavam a obrigar as autorida
des a desintrusar a área. Primeiro, tiraram o tabuado de duas pontes 
que davam acesso ao interior da reserva, impedindo assim o tráfego 
de veículos que pudessem pennitir a entrada de novos intrusos, a 
saída dos que estavam no interior da área e o seu abastecimento. 
Depois, armados com arcos e flechas e algumas carabinas fizeram 
uma visita ao acampamento dos invasores, dando-lhes uma demons
tra~áo de fo~ e de organiza~áo. Por último, fizeram deslocar para 
Florian6polis cerca de 30 índios, que peregrinaram em diversas rep.ar:ti
~óes públicas e chegaram até ao govemador do Estado, sempre exigindo 
que medidas urgentes fossem tomadas para expulsar da área os inva8o
res. Anunciaram ainda, na forma de ultimato, que enquanto tais medidas 
náo fossem tomadas, os índios se declaravam em greve, interrompendo 
todas as suas atividades. A resposta govemamental foi imediata. O 
instituto Estadual de Reforma Agrária passou a negociar com os invaso
res e logo os convencen a desintrusar a área. Um pelotáo da pollcia 
militar foi deslocado para a reserva indígena, objetivando impedir qual
quer ato de violencia. Cerca de duas semanas depois, a área indígena 
estava livre dos invasores. A pollcia também se retirou algum tempo 
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depois. As lideran~as indígenas exultaram com o sucesso q~e tive!8111 
e confidenciaram para interlocutores de confian~a que m01to deVlam 
aos conselhos do "Chefe do Posto, Dival de Souza, experiente indige
nista que havia feito sua carreira no Servi~o de Prot~áo aos fudios 
(SPI). Reconheciam também que a ajuda dos antropólogos tinha sido 
fundamental, em particular em seus contatos comas autoridades gover
namentais em Florlan6polis. Durante todo o epis6dio, a imprensa foi 
pennanentemente infoimada e diversos lideres {ndios tiveram acesso, 
em maioria pela primeira vez, aos meios de comunic~áo de massa 
entáo existentes, rádios e jomais. 

Lamentavelmente, desintrusada a área, náo se seguiu nenhuma 
iniciativa objetivando melhorar as condi~óes de vida do grupo. Aos 
poucos, a submissáo que os madeireiros desejavam acontecen. A explo
ra~áo dos recursos tlorestais da reserva acabou se tomando a única 
fonna de sobrevivencia da popul~áo indígena. Com isto, as divergen
cias internas foram estimuladas para pennitir maiores vantagens aos 
exploradores. Hoje, as lideran~as indígenas de Ibirama disputam vanta
gens pessoais e náo exercem fun~áo que seja efetivamente de interesse 
da maioria da popul~áo. Todo isso acontece, entretanto, utilizando-se 
de folDla constante a estratégia estabelecida em 1964. Ou seja, volta 
e meia alguns índios entram em greve, desativam pontes, dáo entre
vistas a imprensa, sempre simulando um amplo movimento, que serve 
de base para seus objetivos imediatos, embora alienados do contexto 
social mais amplo. 

Nos postos indígenas da regiáo sul, no ano de 1978, ocorreu 
uma forte movimenta~áo indígena objetivando o desintrusamento das 
terras. A maiorla das reservas indígenas tinha suas áreas exploradas 
por civilizados, que arrendavam ao SPI/FUN Al parcelas através de 
contrato folDlal, ou que ali haviam se localizado em deconencia de 
~s de compadrio ou de coniv6ncia, promovidas pelas administ~óes 
dos postos. Em regra. os {ndios sobreviviam servindo como máo-de-obra 
nos empreendimentos dos brancos, dentro e fora das reservas. As 
ro!itas indígenas eram diminutas e raras eram as iniciativas do organismo 
de prote~áo objetivando apoiar os indígenas em suas atividades produti
vas, fomecendo-lhes por exemplo sementes e implementos agrícolas. 
Os indígenas eram assim mantidos confinados numa re~rva, agrup~d~s 
em vilas (aldeias) constnúdas pela FUNAI e submetidos em m&1ona 
ao trabalho assalarlado ( diarista ou empreitada). atendendo assim as 
necessidades de máo-de-obra dos brancos. 

A movimenta!itáo indígena objetivando a expulsáo dos b~cos 
das reservas, arrendatários ou posseiros, iniciou-se em Mangue~~ª 
(PR) e se estendeu por quase todos os pos tos indígenas da regiao 
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S\11. Lideran~as indígenas emergiram nos noticiários, locais e regionais. 
As polícias estaduais, a polícia federal e 6rgáos de seguran~a foram 
mobilizados. Os contratos de arrendamento náo foram mais renovados, 
obrigando a saída dos arrendatários nos prazos fixados para seu término. 
Os intrusos foram compelidos também a sair. Embora baja dúvidas 
sobre as inten~óes dos 6rgáos govemamentais envolvidos nesse epis6-
dio, já referidas no capítulo anterior, náo há porque negar a importancia 
para os índios da movimenta~áo ocorrida e do exito que alcan~aram. 
Suas terras ficaram, em maioria, desintrusadas. As lideran~as qye eoier
giram, em muitos casos. passaram a fazer outras reivindica~óes, utilizan
do os meios de comunica~áo e assumindo estratégias conbecidas ou 
novas. 

É nesse contexto, por exemplo, que ocorre a movimenta~áo dos 
indígenas aldeados em Mangueirinha (PR) para recuperarem parte da 
reserva, a chamada gleba "b", com urna área de 8975 ha, que se 
encontra em Iitígio com a firma Slavieiro & Filhos SI A, Indústria 
e Comércio de Madeiras. Essa ocupa~áo indevida remonta a 1949, 
quando o Govemo do Paraná, liderado por Moisés Lupion, efetuou 
um acordo como Ministério da Agricultura, que tinha sob suajurisdi~áo 
o SPI, tomando a área em questáo para promover sua coloniza~áo. 
O repasse para a finna Slavieiro deu-se através do grupo Forte-Khury, 
que por sua vez obteve a área da Funda~áo Paranaense de Coloniza~áo 
e lmigra~áo. ts A área é rica em pinheiros (Araucária angustifolia), 
com um potencial de cerca de 150.000 árvores, fundamentais, a sobrevi
vencia indígena, que consomem o seu fruto, o pinháo. 

Nos finais dos anos setenta, os Kaingang e Guarani aldeados ,. 
em M angueirinha, liderados pelo cacique Angelo Gretán, pressionaram 
fortemente a FUN Al para recuperar a gleba em disputa. As represálias 
que sofreram devido a essa iniciativa culminaram coma morte, impune, 
do cacique Cretán, em 1980. A FUNAI, porém, acabou entrando com 
urna a~áo judicial, objetivando a reinte~áo da área. Essa ~áo foi 
julgada no Tribunal de Justi~a do Paraná e os indígenas náo tiveram 
exito em seu intento. No momento, tramita um recurso no Supremo 
Tribunal Federal de Recursos. A movimenta~áo indígena em tomo 
das tenas em questáo, prossegue.16 A imprensa, em particular a época 

15cr. HELM, 1982:131. 
160 filme MATO ELES?, do cineasta S6rgio Bianchi, retrata de forma excepcional 
o quadro de explora~áo e aviltamento a que vivem submetidos os indios do 
PI Mangueirinha (PR), bem como o contexto em que ocorreu a morte do 
Cacique Angelo Cretin. 
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,. 
da morte de Angelo Cretán, deu cobertura ao movimento indígena, 
fazendo repercutir suas reivindica~óes. 17 

Entre os instrumentos que contribuíram para conscientizar os 
indígenas sobre as condi~óes em que viviam e estabelecer estratégias 
de enfrentamento, destacam-se as assembléias indígenas. A primeira 
delas foi realizada em Diamantina, Mato Grosso, em 1971. Outras 
se sucederam, sempre realizadas em áreas diferentes e envolvendo 
um grande número de representantes dos povos indígenas existentes 
no país. Tem acontecido também a presen~a de lideran~as índias dos 
países vizinhos. A troca de experiencias entre essas lideran~as tem 
sido bastante útil, em particular quando a resistencia efetivada por 
um grupo exige o apoio e a solidariedade de outros. 

Assim, no ano de 1977 ocorreu, em Sáo Miguel (RS), a sétima 
assembléia de chefes indígenas, patrocinada pelo CIMI. Ao final dessa 
assembléia, um documento intitulado Mensagem do Dia do Índio, entre 
outros pontos, destacava que: 

"Os índios sáo povos livres que faz milhares de anos vivem 
nestas terras. Náo podemos aceitar que outro povo decida os 
caminhos que devemos seguir. O Dia do Índio deveria ser o 
dia de escotar o índio ( ••• ) · 
Aproveitamos a oportunidade para protestar contra qualquer 
ato ou inten~áo de manipula~áo, desprezo, imposigio, explora
~áo e destrui~áo dos povos indígenas ( ••• ). 18 

A cria~áo da Uniáo das Na~óes Indígenas, no início dos anos 
oitenta, foi outro fator positivo para a8 lutas indígenas. Sediada em 
Sáo Paulo, tendo como líderes indígenas habituados ao trato com 
a burocracia govemamental, a UNI tem estabelecido diversos canais 
para permitir a circula~áo de informa~óes sobre as situaQóes mais 
graves vi vidas por grupos indígenas do país, bem como estabelecido 
algumas alian~as com vistas a melhor repercussáo das reivindica~óes 
dos povos tribais. 

É nesse contexto que diversos povos conseguiram pressionar a 
FUN Al a efetivamente demarcar suas tenas; a impedir a utiliza~áo 
de áreas demarcadas ou reservadas, sem a devida indeniza~áo, para 

17Existe um Comite Nacional Pr6-Mangueirinha, criado em 1981, em Salvador, 
durante a XXXIII Reuniio da SBPC. O CIMI tem dado cobertura ao movimento, 
através dos 6rgios de divulga~io Luta Indtgena e Porantin. Antrop6logos e 
advogados do Para.ni também apoiaram as reivindica~óes dos indtgenas. 
18cr. Boletim do CIMI, ano 6, n: 36, abril de 1972. Ver SANTOS, 1979:237. 
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abrigar projetos desenvolvimentistas, tais como estradas de ferro, linhas 
de transmissáo e barragens; a obter vantagens na explora~áo de certas 
riquezas minerais, tais como ouro, manganes, petróleo, etc. Tudo isso, 
entretanto, implicando enonnes sacrificios, quando náo a propria vida 
de certos líderes. 19 Também a organiza~áo indígena visando a derrobada 
de certos mitos, como por exemplo, o "paraíso" Parque Nacional 
do Xingu, aconteceu. 

Os movimentos indígenas prosseguem. As reivindica~óes de diver
sos povos s6 tém encontrado eco quando apresentadas aos 6rgáos 
de govemo com o respaldo de a~óes que demonstrem a disposi~áo 
de pressionar. Assim, o seqüestro.de funcionários graduados da FUNAI 
náo tem sido incomum. O seqüestro de avióes que aterrizam nas aldeias, 
também. Algumas rea~óes sangrentas também tem oconido, com víti
mas fatais entre os brancos. A presen~a de lideran~as indígenas em 
Brasília, objetivando a conquista de espa~os e solu~áo de problemas 
comuns, também vinha sendo uma prática constante, o que certamente 
foi decisivo para o Govemo da Nova Rep6blica rapidamente descentra
lizar a FUN Al, criando as Superintendencias Regionais. O únpeto 
reivindicativo, porem, náo diminuiu. 

É nesse quadro que, em 1982, um líder indígena obtém um manda
to para o Congresso Nacional. Outros, se empenharam na luta para 
participar da Assembléia Nacional Constituinte. O discurso desses 
líderes pode ser ambíguo. Contudo, esse discwso concretamente garan
te a presen~a indígena no cenário das decisóes políticas. Como disse 

l9 A16m do cacique Cretin. e sem pretender esgotar a listagem, morreram nos 
&timos anos: em 1976, Simáo Cristiano, juntamente como Pe. Rodolfo Lunkenbein. 
em Meruri, trucidados por f azendeiros, que oio estavam conformados com 
a demarca~áo das terras dos Indios; em 1978, R,.aimundo, Indio Apuriná, morto 
em Boca do Acre; em 1979, o lfder Padcararé, Angelo Xavier, morto em Brejo 
dos Burgos, Babia; em 1980, os tndios Mateus e Moacir, Guajajaras, Maranhio; 
em 1981, o fndio Patax6 conhecido como •Paraguaio•, morto em Barra Velha, 
Babia; em 1981, o (odio Carlito, Patax6, também morto em Barra Velha, Babia; 
aioda em 1981, Félix, todio Apurini, morto em Librea, Amazonas; em 1982, 
o fndio Valdomiro, Maxakali, morto em Bert6polis, Minas Gerais; 1982, Joaquim, 
Maxakali, morto em Manicore, amazonas; em 1982, Alcides, fndio Maxakali, 
morto em Bert6polis, Minas; em 1983, Joáo Manoel, (odio Wasu, morto em 
Cocal, Alagoas; ainda em 1983, o Indio Mar~al, Guaraní, morto em Campestre, 
MS; tamb6m em 1983 morreram 5 fndios Kainga~ em Guarita (RS), num cooflito 
intertribal incentivado por colonos interessados nas terras indfgenas. No ano 
de 1985. cerca de 8 Indios morreram no país, vttimaa de diversos cooflitos 
que tinham por base a disputa de terras. Em 1988, ocorreram 38 mortes violentas 
de fndios, das quais 20 na Amaz6nia. O incremento da viol!ncia, portanto, 
~ flagrante. 
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o índio Salvador Capanema, do PI Xapec6 (SC), durante o encontro 
de lideran~as indígenas em Brasfla, em 1984,w 

"A gente gostou da idéia dos caciques que estavam presentes. 
A gente gostou da idéia de cada um deles. Se luta índio prá 
índio, índio a favor do índio, entáo isso aí prá n6s foi importante. 
A gente que já faz hora que está lutando, a gente que conhece 
toda essa luta aí. Como a gente já tem um pouco de prática, 
a gente ve que o índio tem que lutar pelo índio mesmo". 

Entre os muitos desmandos do 6rgáo oficial de prot~áo, a FU
N AI, está a constante coopta~áo das lideran~as indígenas. Náo é inco
mum a FUN Al assalariar caciques e integrantes dos conselhos indígenas 
- eufemismo utilizado para chamar a polícia indígena - existentes 
nos pos tos. Essa prática remonta aos tempos do S PI e decorre do 
patemalismo que impregna a política indigenista oficial. Os anos seten
ta, entretanto, viram desabrochar lideran~as indígenas que resistiram 
aos acenos da coopta~áo. Algumas dessas lideran~as emergiram e resis
tiQm no ambito restrito de suas aldeias. Outras, al~aram voos mais 
altos, chegando a se tomar porta-vozes das reivindica~óes indígenas 
como um todo. Nesse conte~to, destaca-se a atua~áo do índio xavante 
Mário J uruila. 

Reivindicando direitos e melhores condi~óes de vida para seu 
povo, Mário Jupma aos poucos foi aparecendo no cenário nacional. 
Levantando questóes julgadas impertinentes pela burocracia e divulgan
do a palavra dessas autoridades através de registro que fazia em grava
dor, J umna recolocou , o índio como personagem real no ambito do 
universo urbano.21 Objetivo, direto, valendo-se de uma lógica pr6pria 
a sua cultura, J umna ac•bou por conquistar espa~os e chegar a condi~áo 
de primell'O Deputado Federal fudio. Sua elei~o ocorreu no estado 
do Rio de J anell'O, sob a legenda do PDT. O Ministro da Aeronáutica 
comentando a elei~áo de Juruna, crlticou o eleitorado carioca que 

2~ste Encontro Nacional dos Povos lndfgenas, reuniu em Brasllia, entre 3 
e 5 de abril de 1984, cerca de 400 Hderes, representando 60 povos diferentes. 
Cf. Luta lndfgena, 22, junho de 1984. 
21No ano de 1980, Juruna foi convidado para participar do IV Tribunal Russel, 
que se reunía na Holanda para julgar os crimes de etnoctdio e genocfdio, 
praticados pelos diversos governos da Am.!rica Latina. O governo brasileiro 
tentou por diversos meios obstar a particiP.a~áo de Juruna. Juruna obteve 
um passaporte por decisáo do Supremo Tnbunal Federal. Em repres'1ia, a 
FUNAI logo pretendeu rever o estatuto da Tutela. O caso Mlrio Juruna foi 
resolvido pelo TFR, em decorr!ncia dos Habeas Corpus U:s 4876 (de 13/11/1980) 
e 4880 (de 17/11/1980). Ver BASTOS. 1982:51/60. 
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d~u seu voto "a um aculturado exótico". Isso náo impediu, entretanto, 
que em m~o de 1983, de temo e gravata, Juruna tomasse assento 
na C amara Federal. 

No exercício do mandato legislativo, Juruna, apesar de muitas 
a~óes ambíguas, abriu perspectivas novas para os povos indígenas 
do país. Por sua iniciativa, a ·cimara Federal criou a Comissáo de 
Assuntos Indígenas, sendo Jurunal o' seu presidente. Essa Comissáo 
por diversas vezes mediou os intetes'ses dos índios junto aos branco~ 
e a burocracia govemamental. A presentou J uruna diversos projetos, 
entre eles o que refomiulava a FUN Al, criando um conselho diretor 
apontado pelas comunidades indígenas e um conselho indígena fiscali
zador das a~óes administrativas do órgáo. Em novembro de 1986 Juruna 
tentou, sem éxito, sua reelei~áo, no estado do Rio de J aneiro. 
· A grande contribui~áo de J uruna foi ter dado visibilidade aos 
movimentos políticos indígenas, colocando no dia-a-dia do brasileiro 
um ~dí~ena que . sofria um histórico processo de explora~áo e de 
subnussao promovido pelo branco. E J uruna repudiava isso denuncian-
do a omissáo govemamental. ' 

Ao mesmo tempo, emergem das lutas contra o indigenismo oficial 
e su~ pi:opostas. de. in~~áo, cessa~áo unilateral da tutela, fixa~áo 
de cn!én~s de mdiamdade, etc., outros líderes indígenas. Alguns, 
como Já VlDlos, formn massacrados. Outros lograrmn sobreviver e am
pliar suas bases de a~áo. Alguns desses líderes criaram a Uniáo das 
N~óes Indígenas, objetivando contar com uma base para fortalecer 
os movimentos índios. O discurso desses líderes - Marcos Terena 
Davi Y anomami, Airton Krenack, Álvaro Tucano, entre outros - ná~ 
é u~voco. H~ diverg!~cias de compreensáo da política indigenista 
ofiaal, da reabdade nacional e do proprio real ~dígena. Alguns líderes, 
como também acontece em outros países da América Latina, assumem 
a racionaliza~áo do indigenismo oficial; outios 'se identificam com 
propostas classistas; outros buscam solu~óes messiinicas; e alguns 
postulam a autogestáo e o pluralismo. 22 

. Assim, oito líderes indígenas pleitearam participar do Congresso 
Nacional, na condi~áo de Con.stituintes. Biraci Brasil índio Yawanawá, 
foi can'!idato a Deputado Federal pelo Acre, concoi:endo pela legenda 
do Partido dos Trabalhadores. Pretendia contar com o voto de eleitores 
índios dos grupos Kainawá, Yaminawa, Poyanawa, Kaxarari, Kulina, 
A~, etc. •• Marcos Terena concorreu pelo PDT, em Brasília. Karai 
Minm Guarani concorreu pelo PT, em Sáo Paulo; ldjahim Karajá, 

22BATALLA, 1978:144. 
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pelo PMDB, Goiás; Gilberto Lima (Makuxi), pelo PT, Romima; Álvaro 
Tukano, pelo PT, Amazonas; Nicolau Tsererowe (Xavante), pelo PDT, 
Mato Grosso e Juruna.23 

A decisáo de concorrer as elei~óes da Constituinte Congressual 
foi tomada a medida que desaparecermn as chances de convoca~áo 
de uma Constituinte exclusiva, com representa~áo específica dos povos 
indígenas. No caso, os líderes e candidatos índios estavam tentando 
obter espa~os políticos no contexto específico da sociedade domi-
nante.24 

230utros dois ltderes indtgenas concorreram as Assembl6ias Estaduais dos estados 
de Mato Grosso e Amazonas. Sio eles respectivamente, Augusto Xavante (PDT) 
e Paulo Mendes Tikuna (PT), Cf. Jornal Porantim, O: 90, Ano VIII, outubro/86, 
p. 8. 
24Efetivado o pleito eleitoral de 15/Nov/86 e divulgados seus resultados, tomou-se 
conhecimento que nenhum dos candidatos tndios conseguiu se eleger. 
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Capítulo 111 

OS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS 
E A NOVA CONSTI11.JI~ÁO 

l. A legisla~áo e os índios 1 

Dispunba a Coµstjtui~áo de 1976 (emenda 1969), em seu art. 
8:, Vill, O, que compete a Uniáo legislar sobre "a incorpora~áo dos 
silvícolas a comunháó nacional". Especificava também a Constitui~áo, 
no seu art. 4:, IV, que se incluem entre os bens da Uniáo "as terras 
ocupadas pelos silvícolas", destacando, no art. 198, que essas teaas 
"sáo inalienáveis nos tennos que a lei federal determinar, a eles caben do 
a sua posse pennanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto 
exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas exis
tentes". 

Outrossim, o Código Civil - em vigor desde 1: de janeiro de 
1916 - trata dos indígenas em seu art. 6:, declarando-os relativamente 
incapazes para o exerclcio de determinados atos da vida civil e estabele
cendo, em Parágrafo Único, que leis e regulamentos especiais fixariam 
o regime tutelar ao qual ficariam sujeitos. Procedia-se, assim, a urna 
reorienta~áo da tutela orfanol6gica que havia sido imposta aos indíge
nas do país, em 1831. 

Em 1928, atrav~s do Decreto 5485, de 27 de junho, complemen
taram-se os princípios da política indigenista que foram estabelectidos, 
pelo Decreto n: 8.072, de 20 de junho de 1910, que criou o Servi~o 
de Prot~áo aos fndios e Locali:za~áo de Trabalhadores N acionais. 

•ver Miranda. Manuel Tavares da Costa. Colet8Ma tk Leis, AtM e MenJoriais, 
publica~io O: 94, Rio de J aneiro, Conselho Nacional de Prote~io aos ..e.Indios~ 
lmprensa Nacional, 1947, p. 70 e seguintes. SOUZA, Álvaro. Minoriu r.tnicas: 
O Indio Perante o Direito Brasileiro. Disserta~áo de Mest¡ado, aprcaentada 
ao PPG em Direito, UFSC, 1982. PAIVA e JUNQUEIRA, 1985:3. E de se considerar, 
tamb6m, que a legisla~lo indigenista 6 ampla, explicitando momentos de maior 
ou menor compreensáo da Coroa Portuguesa e, depois; do lmp6rio, para com 
os indlgenas. Ver, entre outros: THOMAS, Georg. Polltica lndigenls~a 'f't' Potuguaes 
no BrmU 1500-1640. Sio Paulo, Edi~óes Lo>::ola, 1982.ARNAUD, Expedito. Aspectos 
da Legisla~io sobre os Indios do Bruil. Bel6m, Boletim do Museu Paraense 
Emilio Goeldi - CNPq, sld. OTAVIO, 1946. 
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O Decreto 5485 é considerado ainda como precursor do atual Estatuto 
do fndio, criado através da Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973. 
que detalhadamente regulamentou o exercício da tutela, boje vigente.2 

Essa tutela tem características especiais, pois é o pr6prio Estado 
que a exerce. DA LLARI (1978) esclarece que "no regime da tutela 
comum, a nomea~áo de um tutor se faz com a interven~o judicial 
e o Ministério Público fiscaHza o exercfcio da tutela, podendo, inclusi
ve, pedir a destitui~áo do tutor. No regime de tutela especial estabele
cido para os índios náo há interven~áo judicial, pois a pr6pria Lei 
já indicou o tutor, que é um 6rgáo vinculado ao Poder Executivo 
Federal e cuja responsabilidade também escapa ao controle judicial 
( ••• ) Desse modo, o exercício da tutela fica, inevitavelmente, condicio
nado a política indigenista do Poder Federal". 

Essa legisla;áo bem caracteriza o projeto de um Estado-na~áo 
que náo admite a petmanencia da diferen~a. Ou seja, conforme já 
dissemos em outro lugar, 3 este Estado "tem se autopensado como 
foima politicamente organizada e representativa de uma única na~áo. 
A na~áo dos brasileiros, na qual se pretende - ainda noma perspectiva 
ideológica - inserir todos os indivfduos que estáo dentro do tenit6rio 
que o mesmo Estado controla, auto-identificando-os como membros". 
Essa concep~áo remonta ao conceito napoleonico de Estado, ente hege
monico, nacional e centrado na homogeneidade dos cidadáos. 4 Ess~ 
é urna dificuldade concreta para se alcan~ar uma política indigenista 
baseada na diferen~a e, portanto, na realidade pluriétnica e multisso
cietária do país Brasil. 

É neoessário considerar, outrossim, que as popula~óes indígenas 
do país estáo organizadas em pequenas unidades, em tese economica, 

2o Estatuto do fndio, Lei 6001, de 19/12/73, em sua regulamenta~io sofreu 
altera~óes atrav6s do Decreto 92.470, de 18/03/86. 
3SANTOS, 1982:20. 
.C..o Estado moderno se define propriamente como Estado-na~áo, no qual o 
domtnio sobre um territ6rio 6 consubstanciado na id6ia da existencia de uma 
'comunidade nacional'. Ora, a Na~io, isto 6, a popula~áo de um territ6rio 
unida pela cultura e pela tradi~áo, f oi, em toda parte, pelo menos de . intcio, 
uma fic~io criada pelo pr6prio Estado. Os Estados modernos se const1tutram 
todos sobre uma diversidade 6tnica preexistente, num processo de u~~c.a~áo 
territorial marcado pela violencia. A comunidade nacional foi criada posterio~ 
mente pela opressáo: a cultura comum foi imposta pela repressáo as manifeita~5es 
6tnicas minoritlrias e a tradi~io coletiva foi gerada na hist6ria da domina~io 
de um povo sobre outro" (DURHAN, 1983:12). 
( ... ) atrav6s de sistemas repressivos e compulsivos, as classes hegem8nicas das 
etnicas-o.a~óes dominantes, impuseram a popula~óes etnicamente dif erenciad,!'8 
a id6ia que a partir desse momento fol)Davam parte de um mesmo Estado-Na~ao 
etnicamente homog8neo". (BAR TOLOME, 1983:6). 
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cultural e socialmente autonomas. Essas unidades podem ser chamadas 
de n~óes, porém sáo frágeis demograficamente e náo tem condi~óes 
de subsistirem enquanto unidades poHticas independentes. Paradoxal
mente, a dependencia dessas unidades para com o Estado - esse Estado 
criado com base no legado europeu - é urna realidade. lsso impóe 
que este mesmo Estado assuma a prot~áo dos contingentes populacio
nais integrantes dessas unidades, estabelecendo mecanismos que garan
tam a manuten~áo da diversidade e propicie a solidariedade, a prote~áo 
e o relacionamento poHtico fundamentado em rela~es simétricas e 
de nio subordin~áo. A autogestáo fundamentada no estatuto da comu
nidade aut6noma pode, aqui, ser invocada como base de simetria das 
rela~óes entre o Estado nacional e as na~óes indfgenas.5 

De outra parte, o instituto da tutela é urna foima de os índios, 
no presente, terem garantidos detenninados privilégios. Nisso estáo 
concordes antropólogos, advogados, indigenistas e missionários, pelo 
menos em termos do presente. 6 Isso náo exclui esfo~s para o encontro 
de solu~óes que petmitam um avan~o nas rela~óes entre os fndios 
e o estado. OLIVEIRA (1981:174) lembra que náo deve ser aplicada 
a tutela sem o conceito de autonomia. Ou seja, "o reconhecimento, 
por parte do Estado, da necessidade de se ouvir contfnua e sistematica
mente as aspira~óes dos grupos indígenas submetidos a sua prot~áo". 
Explicita ainda este autor que "o estatuto da tutela deveria ser aplicado, 
minimizando ao máximo, a interven~io no interior da vida tribal, sobre-

SEm julho de 1986, o governo sandinista da Nicarágua promoveu um Simp6sio 
Internacional sobre o Estado, Autonomía e Direitos lndt~enas, ~e em seu 
final aprovou o projeto "Autonomía da Costa Atllntica da N1carigua • As bases 
desse projeto asseguram a preserva~o das características liogülsticas, culturais 
e sociais dos povos inc:ltgenas que vivem na costa Atlintica do pats, garantindo
lhes maior autonomía polftica, sem contudo deixar de garantir a unidade nacional. 
Essa 6 a primeira experi8ncia que ocorre na Am6rica em termos de revisio 
do conceito do Estado-na~io. 
6wA tutela, corretamente entendida, Dio impede o exerctcio de direitos de 
cidadáo. Os tndios sio brasileiros natos; tem direitos pollticos, podendo votar 
e ser eh~itos (Resolu~io 7.019/1966, do Tribunal Superior Eleitoral); t&n direito 
a pro\)riedade (Estatuto do tndio, art. 32), direito a administrarem seus pr6prios 
neg6c1os e a participarem da administra~áo do patrim6nio indtgena que 6 
gerido pela FUNAI (Estatuto do Indio, art. 42), t!m direito a se organizarem 
~m associa~óes; t!m direi~o de constituir diretamente advogados (Estatuto do 
Indio, art. 37, DALLAR!, 1983:5-6, SOUZA FILHO, 1983:8)", explica CARNEIRO 
DA CUNHA 1986:11-12. Um exemplo que tais disposi~óes nio sao rotineiramente 
aceitas aconteceu nas 4ltimas elei~óes para governador e Congresso Nacional 
Constituinte (Nov. 86). Apesar de estarem inscritos 8 candidatos tndios ~Chiara 
Federal, um deles fndio Carajá, na Ilha de Bananal - reserva CarajA - nio 
f oi autorizada pelo Tribunal Eleitoral de Goiu a coloca~áo de uma se~io 
eleitoral. Em conseqüancia, os tndios Karajá náo puderam votar. 
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tgdo sem impor os parimetros e o estilo de vida nacional, sob o 
eufemismo de civilizá-los". 7 

Nesse contexto, ressalta a importancia da Decl~áo de San 
José (Costa Rica) sobre Etnocídio e Etnodesenvolvimento, promovida 
pela UNESCO e pela FLACSO, em dezembro de 1981, que definiu 
etnodesenvolvimento, nos termos seguintes: 

"Entendemos por etnodesenvolvimento a amplia~áo e consoli
da~áo dos imbitos da propria cultura, mediante o fortalecimento da 
capacidade autonoma de decisáo de urna sociedade culturalmente dife
renciada para guiar seu proprio desenvolvimento e o exercício da auto
determina~áo, qualquer que seja. o nivel que consi4.ere, implicando 
uma organiza~áo eqüitativa e propria de poder. Isto significa que o 
grupo étnico é a unidade político-administrativa com autoridade sobre 
seu proprio territ6rio e capacidade de decisáo nos &nbitos que consti
tuem seu projeto de desenvolvimento dentro de um processo de crescen
te autonomia e autogestáo". s 

Náo se pode deixar de referir, também, que o Brasil é signatário 
· de diversas conven~óes intemacionais, que resguardam os interesses 
dos povos minoritários. A Declara~áo dos Direitos do Homem, aprov:a
da pela Assembléia Geral das Na~óes Unidas, em 1948, estabelece 
e~ ~u art. 1 :_, 9ue: "~odos os homens nascem livres e iguais em 
digmdades e dire1tos. Sao dotados de razáo e consciencia e devem 
agir em rel~áo uns aos outros com espirito de fratemidade". A Con
v~n~áo 107, da Organiza~áo Internacional do Trabalho (OIT), estabele
cida em 1957, tratando especificamente da prot~áo e integra~áo das 
popula~óes tribais, teve a adesáo do Brasil a partir de 1966 (Decreto 
58.824).9 O Brasil aderiu ainda a "Conven~áo para a Preven~áo e 
a Sansáo de Delito de Genocídio", adotada pela ONU, em 1948, 
e, com restri~óes, a "Conven~áo Internacional sobre a Elimina~áo 
de Todas as Fomtas de Discrimina~áo Racial" (ONU, 1966).10 

É. nesse contexto que se deve compreender a inadequ~áo dos 
fundamentos da política indigenista baseados na integra~áo dos contin
gentes indígenas a sociedade nacional. As expressóes "emancipa~áo", 

7()b. cit., p. 175. 
8BATALLA, 1985:134-135. Ver STAVENHAGEN, 1985:11-44, ()LIVEIRA, 1983:13-15. 
9Em 1986, ª~ ()IT promoveu ~ reuniio de especialistas objetivando a revisio 
da Conven~ao 107, em particular naquilo que ela tem de negativo que 6 a 
justifica~áo da polttica integracionista. Ver Anudrio Indigenista, vol. XLVI, M6xi
co, 1986, pp. 123/180. 
lOAs re~tri~óes do Brasil foram ao art. 14:. Ver PAIVA e JUNQUEIRA, 1985:7. 
Sobre d1re1tos humanos, ver: BR()WNLIE, 1987; BENNET, 1978. 
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"incorpo~áo a comunidade nacional", "indios em vias de integra~áo", 
entre outras, penneiam a legisla~áo já referida e, na prática, norteiam 
os objetivos das a~óes indigenistas do Estado-na~áo. As teses integra
cionistas, apesar da crític~ estáo presentes no cotidiano indigenista 
do govemo da nova República. 11 BATALLA, (1985:130) afinna que 
"o indigenismo integracionista foi, em seu campo, a expressáo conse
qüente dos projetos desenvolvimentistas e modernizadores na área da 
economia e da polític~ nos quais embarcaram os govemos da América 
Latina com a idéia de diminuir a distancia que os separava cada 
dia mais dos países do chamado "primeiro mundo". Náo se entendeu, 
ou náo se quis entender, que era precisamente a rel~áo assimétrica 
estabelecida entre os países avan~ados e os que se denominaram subde
senvolvidos o que fazia possível, de fonna simultanea, o desenvolvi
mento de uns e o subdesenvolvimento dos outros. Para náo enfrentar 
este problema, preferiu-se eleger teorias segundo as quais era o atraso, 
o primitivismo, a falta de modemiza~áo (entendida esta, por suposto, 
nos tennos dos países. dominantes), a causa da desigualdade de desen· 
volvimento. E no interior de nossos países, quem podia representar 
na mentalidade colonial das classes dominantes, o exemplo mais claro 
de atraso, de ignorancia e de falta de civiliza~áo? Os índios, natu
ralmenteº. 

O Estatuto do fudio (Lei 600~), classifica os indígenas do país 
em isolados, em vias de integrafáo e integrados. Os integrados equiva
lem aos emancipados, "uma vez que sáo reconhecidos no pleno exercí· 
cio dos direitos civis e incorporados a comunháo nacional" (PAIVA 
e JUNQUEIRA, oh. <;it., p. 9). Define ainda o Estatuto que (a) Indio 
ou Silv(cola - é todo ~. indivíduo de origem e ascendencia pré-colom
biana que se identifica e é identificado como pertencente a um g,rup9 
étnico cujas caractensticas culturais o distinguem da sociedade nacio
nal''; (b) Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - é um conjunto 
de famfiias ou comunidades índias, quer vi vendo em estado de completo 
isolamento em rel~áo aos outros setores da comunháo nacional, quer 
em contatos intemtitentes ou pennanentes, sem contudo estarem neles 
integrados. 

Esses conceitos tem sido exaustivamente criticados por antrop6-
logos (CARNEIRO DA CUNHA, 1985 e 1986) baseados em BARTH 
(1965:11), que define grupos étnicos como fonnas de organiza~áo 

11() Estatuto do fndio (Lei 6001, de 1973), em seu art. 1:, explicita: •Essa 
lei regula a situa~io jurtdica dos tndios e silvtcolas e das comunidades indtgenas, 
com o prop6sito de preservar a sua cultura e integr&-los, progressiva e harmonica
mente, l comunhio nacional". 
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social em popul~óes cujos membros se identificam e sáo identificados 
como tais pelos outros, constituindo urna categoria distinta de outras 
categorias de mesma ordem.12 

Releva ressaltar, ainda com CARNEIRO DA CUNHA (1985:36), 
que "comunidades indígenas sáo aquelas comunidades que se conside
ram segmentos distintos da sociedade nacional em virtude de uma 
consciencia de sua continuidade histórica com sociedades pre-colom
bianas". E, nesta mesma linba de argument~áo, "é índio quem se 
considera pertencente a uma dessas comunidades e é por ela reconbe
cido como membro" (idem, idem). 

A legisl~áo indigenista, portanto, vigente no Brasil está funda
mentada na 6tica do colonizador. Náo há espa~os nessa legisla~áo 
para a manuten~áo da diferen~a, fundamentada numa concep~áo pluriét
nica e multissocietária do Estado. Isto era o que impunba revisar. 

2. A questáo das terras indígenas 

J á nos referimos que a Constitui~áo de 1967, na versáo dada 
pela Emenda de 1969, em seus art. 4: e 198, tratava das tems 
indígenas, assegurando-llíes a posse e o seu uso.fruto exclusivo. As 
Constitui~óes de 1934 (art. 129), de 1937 (art. 154), de 1946 (art. 
216) e de 1967 (art. 186), também trataram dos direitos indígenas 
as suas terras (Anexo 2). Outrossim, "Os direitos tenitoriais indígenas 
derivam ( ••• ) do reconhecimento de sua posse imemorial e do fato 
que o indigenato é fonte primária e cong6nita da posse territorial, 
reconhecido expressamente em várias leis coloniais e em particular 
no Alvará de 1: de abril de 1680, que declara os índios primários 
e naturais senhores (das terras)" (CARNEIRO DA CUNHA, 1986:13). 
DALLAR! (1980:9), por sua vez, afinna que os indígenas tem direito 
as terras em decorrencia da ocupaf áo primitiva.13 

1
2
BATALLA. (1981:19) esclarece que "a categoria fndio designa ao setor coloni

zado e faz referencia necessariamente i rela~áo colonial. O fndio surge com 
o estabelecimento da ordem colonial europHa na Am6rica: antes nio hl fndios. 
mas povos diversos com suas identidades pr6prias. O fndio 6 criado pelo 
europeu. porque a atua~io colonial exige a defini~áo global do colonizado 
como dif crente e interior (de uma perspectiva total: racial. cultural. intelectual. 
religiosa. etc.); com base nessa categoría de indio. o colonizador racionaliza 
e justifica a domina~áo e sua posi~áo de privil6gio (a conquista se transforma. 
ideologicamente. em empresa redentora e civilizadora). 
l3com base nesta fundamenta~io jurídica. diversas a~óes tam sido intentadas 
objetivando a recupera~áo ou a legaliza~io de terras indfgenas, cm diferentes 
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O Estatuto do ,fndio, em seu art. 25, afixma que "o reconbecimento 
dos direitos dos índios e grupos tribais a posse pennanente e ~ufruto 
exclusivo das teaas que habitam será assegurado pela FUN A~, mdepen
dentemente da demarca~áo" (PAIV A e JONQUEIRA, ob. cit., p. 13). 
O mesmo Estatuto fixava prazos para regularizar a situa~áo das terras 
indígenas, em todo o país. . . . . . 

Nada disso, entretanto, acontece. Numa pnmeira e simplista mtet'
preta~áo do dispositivo Constitucional, em seu art. 4:, a FUNAI preten
deu - e efetivamente assim o fez - exercer o mando das terras 
indígenas, inclusive aquelas devidamente tituladas. ~ste é o cas~, por 
exemplo, dos Xokleng, aldeados em Ibirama e refendos em cap1tulos 
anteriores. Os índios tinham título definitivo da área 9ue oc~pam, 
expedido em 02/10/65, devidamente registrado no Cart6no de lbirama 
(livro 3-1, tls. 159, n: 21.590). O adquirente foi o SPI, represent~do 
os índios Xokleng, e o transmitente, o estado de Santa C~tanna. 
A época o SPI tinha seu regulamento interno baseado no disposto 
do Dec~to 52. 668, que outorgava compet&cia para o 6rgáo demarcar 
e legalizar as terras habitadas pelos índios. Diz o advogado . Ál.v~ 
Souza, 14 reportando-se ao disposto ~os ~· 4: e 198 da Con~titu1~ao, 
que ficou para o legislador ordinário diferen~ar as terras ~dfgenas 
devidamente ocupadas e tituladas, das terras ocupadas pelos silvícolas 
(entendendo o Autor o tenno usado pela Carta Magna como para 
se referir a grupos arredios). Reconhece, afin&!, ~ue as .. terras ~upadas 
pelos Xokleng, propriedade particular dos ~fufios, sao g~ndas pela 
FUN Al e sujeitas ao art. 198 da Constitu1~ao e conclu1 pelo seu 
direito a indeniza~áo das terras cedidas unilateralmente .. pela FU~ Al 
ao DNOS, para a constru~áo de urna barragem de conten~ao ?e che1as. 

O reconhecimento do direito dos Xokleng as terras fo1 extre~a
mente diffcil. A FUN Al náo somente se omitiu em de~ender os ín<!ios 
em suas reivindic~óes perante o DNOS, como obstaculizou ao ?1~!m.o 
as iniciativas dos indígenas. Mudou de tática, somente. q~ando lDlCl~ti
vas claras de advogados, apoiados por entidades c1vi.s, pretendiam 
obter decisóes nos tribunais. Com a mudan~a de entendim~nto, .ª Fl!
N Al passou a se preocupar em manipular os recursos da mdemza~ao 
a que os fndios tinham direito. 

~~~~s do paf s. Outras a~óes contcstam a utiliza~áo indevida das terras indtgenas, 
com 0 beneplácito da FUNAI. Ver FRANCHETTO (1985); BARBOSA e BARB~ 
(1983); LARANJEIRA (1985); OLIVEIRA FILHO (1985 e 1984); VIDAL et alu 
(1981); AZEVEOO (1986). 
14ob. cit., p. 123 e seguintes. 
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" Situ3'iáo semelhante ocorreu em Chimbangue (SC). Ali a FUNAI 
viu os índios obterem a regulariza~áo de parte da tena que reclamavam 
e imediatamente assumiu a posi~áo de administradora dessas mesmas 
terras. ~s conflitos de~orren!es. dessa intromissáo, naquilo que tinha 
de negativo para os índ1os, nao importou ao 6rgáo oficial de prote~áo. 
O que prevalecen foi a interpret~áo burocrática e autorltária que 
as terras indígenas incluíam o patrimonio da U niáo, estavam transitoria
mente so~ a po~se de ~pul~óes ~dígenas que deverlam se integrar 
a comunhao nactonal, de1xando assim de ser diferentes e necessitadas 
de tenas. 

As demarc~óes das terras j.ndígenas por earte da FUNAI náo 
ocorre~ nos prazos previstos no Estatuto do lndio.1s Prom>ga~óes 
sucess1vas foram estabelecidas. Nenhuma decisáo, entretanto, foi toma
da para assegurar a posse e o usufruto independente da demarca~áo. 
Pelo Decreto 88.118, de 23/2/83, regulamentado pela Portarla 
002117-3-8~, a Presidencia da República estabeleceu novas regras para 
a demarca~ao dessas tetTaS, anterlonnente disciplinada pelo Decreto 
7~.99?/76. O Decreto 88.118 crlou um Grupo de Trabalho Intenni
mstenal para promover as demarca~óes, envolvendo a FUNAI/MIN
TER, o MIRAD, o CSN e a Presidencia da República, numa seqüencia 
absurda que envolve cerca de 18 etapas diferentes.16 

Ainda em 1983, um Decreto originário do executivo (Decreto 
n: ~8.985! de 10/~l/83), pretenden abrir todas as tenas indígenas 
a. mme~~ao mecan1.zad~ Es~ abert~ violentando a legisla~áo em 
vigor, tinha como Justificativa garantir o desenvolvimento nacional 
e. a n~ssidade de suprimento~ de minerais estratégicos. A inconstitu
ctonalidade do Decreto era 6bvta. Houve forte rea~áo contra sua assina
tura, o que levou a um recuo govemamental. Porém, nos finais do 
Govemo Figueiredo ele foi assinado.17 Mas o Decreto nio poderla 
ser aplicado sem sua regulamenta~áo, prevista em seu art. 9:. Contudo, 

15
0 E~tatuto do fndio f ixava um prazo de 5 anos para a demarca~áo das 

terras mdtgenas. Esse prazo se esgotou em 19/12178. 
16v~r Por que disc~tir .. Terras Indígenas• na Constituinte. In Tempo e Pr~. 
Revista do CEDI, Sao Paulo, n: 212, set/1986. 
17 A • d l .d . ' 11 • rea~ao e 1 eran~as CIV1s, pouhcas, religiosas e indtgenas fizeram com 
que o ~ove!no sustasse a publica~á~ do Decreto. As pressóes dos grupos 
eco!18m1~os 1nteress~dos, contudo, pers1stiram. UJil amplo debate sobre o assunto 
hav1a Sld~ promov.1do pela ~I/ABA/OAB/PR~fNDIO, avaliando o desastre 
que o proJeto de ~hnera~io traru~ para as popula~óes indfgenas e da( resultando 
um Pare~r Jurf.d1co, Antro~ol6g1~0 e Polftico que foi eocaminhado A FUNAI 
f9:~. entao canchdato A Pres1dEnc1a da Repdblica, Tancredo Neves. Ver SILVA, 
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grupo de estudos do CEDI/CONAGE18 apurou que em m~o de 1986 
havia 537 alvarás de pesquisa liberados pelo DNPM (Departamento 
Nacional de Produ~áo Mineral), 6rgáo do Ministérlo de Minas e Ener
gia, incidindo sobre cerca de 3.771.417 ha de terras indígenas na 
amazonia. 19 

Outrossim, cabe destacar que para os povos indígenas "aterra 
náo é mercadoria mas territ6rlo, condi~áo de sua reprodu~io náo s6 
ffsica mas social" (CARNEIRO DA CUNHA, 1986:14). Assim náo 
entende o Estado, que resiste a demarca~io das terras indígenas, em 
particular nas áreas de fronteira; náo respeita os territ6rios tradicionais 
indígenas quando fonnula propostas de desenvolvimento (estradas, bar
ragens); e impóe uma administra~áo direta e autoritárla nas áreas re
servadas. 

É nesse contexto que lideran~as indígenas e civis passaram a 
exercer pressóes sobre a Comissáo Provis6rla de Estudos Constitucio
nais, liderada pelo jurista Afonso Arinos, objetivando resguardar para 
os índios as riquezas do subsolo. A Comissáo acatou a proposta defen
dida pela UNI/ ABA, com restri~óes que permitem a explora~áo do 
subsolo quando baja interesse nacional relevante (Anexo 3). Outrossim, 
as den6ncias fonnuladas pela imprensa, referentes ao projeto "Calha 
Norte", ao patrocínio do CSN e a paralela luta da Comissáo do Parque 
Y anomami para demarcar as terras dos índios Y anomami, deixam claro 
que a questáo das tenas indígenas náo é prloritárla para os 6rgáos 
do govemo, nem tampouco passa por urna avalia~áo que objetive res
guardar efetivamente os interesses das minorias étnicas. 20 

3. Direitos devidos e direitos conquistados 

Cerca de 180 povos indígenas que subsistem no Brasil reclamam 
os espa~os políticos necessárlos para garantir a sobrevivencia ffsica 
dos contingentes demográficos que os integram, bem como o resguardo 
das condi~óes que pennitam a sua reprodu~áo como sistemas sociais 
e culturais diferenciados. Ao se reconhecer essas minarlas como deten-

18coNAGE - Coordena~áo Nacional dos Ge6logos. 
19ver o art~o •no Lado de baixo do Chio". In Tempo e Pre#nfa, op. cit., 
p. 13 e segumtcs. 
20Sobre .. Calha Norte", ver o elucidativo artigo de Manuela Carneiro da Cunha. 
em Folha de S. Paulo, de 24111/86, p. 3. Ver tambEm a re~ortagem de Joio 
Batista Natali, sob o título "'Calha Norte• E o 6ltimo proJeto de ocupa~io 
amazanica. In Folha de S. Paulo, de 23/11/86, p. 14. 
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t?ras de direitos e privilégios, é preciso, antes de tudo, reconceituar 
o Estado. O Estado-na~áo que conhecemos, desenvolveu-se com base 
na domina~áo e na violencia. Isso náo é peculiar ao Brasil. Os Estados 
mo~emos amiúde se utilizaram da domina~áo legal e burocrática para 
se llllporem sobre as popula~0es que dominam, tendo por base o mono
p6lio da coa~áo ffsica e, portanto, do uso da violencia. Estado e 
na~áo náo sáo tennos equivalentes. Essa pretensa unifica~áo conceitual 
originou-se nas revolu~0es burguesas européias e busca legitimar urna 
constru~~o s6cio-organizativa recente, autoritária e compulsiva.21 

Assllll, e apesar de que o conceito de na~áo tende a eliminar 
a idéia de pluralismo étnico, é necessário construir outra visáo do 
futuro. Urna visáo que consideré como pluriétnica a realidade social 
brasileira. lsto impóe a emergencia de um projeto nacional que contem
ple o etnodesenvolvimento e que esteja fundamentado na idéia da 
democracia étnica. 22 

Lamentavelmente, os partidos políticos que emergiram no bojo 
do processo de redemocratiza~áo do país, a partir de oitenta náo 
deram maior aten~áo a esta questáo crucial. O Estado unina~ional 
tem sido assumido pelas agremi~óes partidárias sem maior reflexáo 
cñtica. Por isso, tem prevalecido a idéia da homogeneidade étnica 
da popula~áo brasileim, expressa por urna língua e cultura comuns. 
Ou seja, o projeto de na~áo do grupo dominante do poder identifica 
a na~áo consigo mesmo. 23 

21BARTOLO~, 1983, S!AYENHAGEN, 1985~ BARTOLO~ (1983) explicita que 
os Estadc;>s de expr~pria9ao, que se organ1zaram na Am6rica Latina ap6s as 
l~tas de mdependSnc1.a, t1veram como base o modelo de Estado-na~io desenvol· 
v1do na Europa, ele1tos pelas burguesias e elites nacionais. O processo de 
co~tru~áo <!.~ n.a~io passou pela dissemina~io da idéia de que todos os habitantes 
teriam urna ~ngem comum e, como tal, teriam tamb6m a mesma cultura. A 
propos~a de unagem da _na~i<? f oi assim construida pelo Estado, atrav6s de 
suas ehtes. O Estado-na~ao exig1a u~a m~sma cultura. urna tinica Itngua, decor
rente~ de um proce~so de homogene1za~ao, para garantir um mercado fluido. 
Po~ 1sso, as f!onteiras. ~e~ses Estados tamb6m nio respeitaram as fronteiras 
étn1ca8! Ou. SeJa,. ª. ~ef m1~ao de suas froD;teiras foram arbitrhias, tendo como 
consequSncia a div1sao de urna mesma etnia entre dois ou mais Estadoe-na~io 
Esses sáo os casos dos Miskitos, divididos entre a Nicarigua e Honduras: 
dos Yanomami, divididos entre o Brasil e a Venezuela; dos Guarani dividido; 
entr~ o Paraguai, Argentina e Brasil; dos Tukuna, divididos ent~e Peru e 
Brasil, entre outros. 
ST~~NHAGEN (1985:30) afirma que "a maioria das defini~óes de "na~io" inclui 
a i~éia de urna lf~ua. e. cultura comuns. Em muitos casos, o conceito de 
na~ao está calcado na idé~a ~e urna homogen~idade étnica de sua popula~io. 
De q~alquer forma, a matona ou grupo étnico dominante identifica-se com 
a na~ao, ou, ao contrario, identifica a na~io consigo mesmo". 
22cr. Editorial Revista Civilización. configuraciones de la diversidad. México, ~ 
3, Fev/1985, p. 5. 
23v er Anexo 3. 
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Deve-se, também, compreender urna etnia como um grupo organi
zacional. OLIVEIRA (1976:82), examinando diversos autores que tra
tam da questáo étnica, diz que "rigorosamente, em nenhum dos contex
tos, a no~áo de etnia está desvinculada da idéia de grupo. Ela nao 
tem substancia, adquirindo-a apenas quando associada a urn grupo; 
nas defini~óes referidas nao chega sequer a urna "propriedade", urna 
"categoría" ou urna "qualidade" capaz de ser atualizada em tal ou 
qual grupo social". Assim sendo, pode-se considerar etnia e na~áo 
como _BIUPOS similares. A diferen~a entre ambos, esclarece BAR TO
LOM E (1983), é decorrente do momento: urna etnia toma-se na~áo 
quando adquire urna demanda política definida. 

É considerando esse contexto que a Nova Constitui~áo deveria 
explicitar a diversidade étnica e cultural que caracteriza o país, afirman
do que o Brasil é uma República Federativa multiétnica e plurissocie
tária, constitu{da, sob o regime representativo, pela uniáo indissolúvel 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios Nacionais, qlie reco
nhecem a autonomía das sociedades indígenas que imemorialmente 
estáo localizadas em seu território, garantindo-lhes reconheCimento, 
solidariedade, protefáo e relacionamento político simétrico. 

Aqui emerge a questáo da autodetennin~áo dos povos indígenas, 
com a conseqüente autonomía regional. lsso implicarla transforma~óes 
objetivas no conceito do Estado-na~áo, pois o Estado pluriétnico passa
ria a gerir interesses da na~áo brasileira e de diversas microna~0es 
que conviveriam no mesmo território. Essa seria a saída para se eliminar 
de vez as tradicionais propostas de integra~áo e assimila~áo que funda
mentam o indigenismo oficial na América Latina, em particular no 
Brasil. Seria a fonna também para se abolir a segrega~áo e a tutela. 24 

Considere-se, outrossim, que a questáo do reconhecimento da 
independencia política ou da autonomía regional para minorías étnicas 
ou nacionalidades, tem sido bastante discutida a nível 11IUndial, nesta 
última década. N áo sáo poucos os movimentos étnicos armados que 
lutam pela independencia de dezenas de minorias submetidas aos Esta
dos-na~áo, em várias partes da terra. Outras lutas ocorrem no imbito 
político, objetivando a conquista de um mínimo de autonomía, que 
permita a conviv6ncia com o Estado mantendo as diferen~as de língua, 

240 indigenismo praticado nos vários patses da América Latina tem por base 
um conjunto de normas elaboradas por náo-(ndios para solucionar .os pr_oblem~ 
dos tndios. Os pressupostos te6ricos e ideol6g1cos dessa pritica sao ma1.s 
ou menos uniformes, resultando em políticas indigenistas que passam ª·se cons!t• 
tuir em aparatos ideol6gicos dos Estados-na~io~a!s, para P.ro~over a integra~ao 
dos fndios. Simultaneam;nte, nega-se a plurietmcidade e hqu1da-se com a dife
ren~a. Ver BAR TOLOME, 1983. BATALLA, 1981. 
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de cultura, de vida s6cio-economica. E náo poderla ser diferente, pois 
se "ternos cerca de 150 Estados politicamente organizados, existem, 
em contra-partida, mais de 6.000 etnias na superficie terrestre.25 

Por isso, pode-se considerar a Constitui~áo Espanhola, aprovada 
pelas cortes em 31 de outubro de 1978 e complementada por referendum 
nacional (6/dezembro), como representando um significativo avan~o, 
no sentido de estabelecer bases para a convivencia do Estado com 
as diversas etnias que integram a na~áo. O art. 2: da Constitui~áo 
trata da "unidade da N a~áo e direito de autonomía", dizendo: "a 
Constitui~áo se fundamenta na indissol6vel unidade da n~áo espanho
la, pátria comum e indivisível de todos os espanh6is, e reconbece 
e garante o direito da autonomía das nacionalidades e regióes que 
a integram e a solidariedade entre elas". No Título VID da mesma 
Carta trata-se da "Organiz~áo Territorial do Estado", dispondo o 
art. 137 sobre os Municipios, Províncias e Comunidades Autonomas 
e o art. 143 sobre autogovemo das Comunidades Autónomas. 26 

Reconhecemos que a situa~áo brasileira tem suas especificidades. 
As popula~óes indígenas localizadas no atual territ6rio brasileiro em 
sua maioria apresentam contingentes demográficos diminutos. Raros 
sáo os povos indígenas cujos efetivos demográficos ultrapassam a 
10.000 pessoas. Alguns desses povos tem suas popul~óes dispersadas 
entre várias reservas indígenas. Outros ocupam esp~os tenitoriais 

2S..Nio existe neohum proccsso evolutivo unilincar inequtvoco que conduza 
a existéncia de uma multiplicidade de grupos 6tnicos e uma 6nica cultura 
mundial, assim como Dio existe evolu~io unilinear de uma sociedade subdeseo
volvida a uma d~senvolvida. Nio hl motivo. para se supor que <?ª lSO E~tadot
na~ócs (que variam em tamaoho e complexidade, de Santa L6cia l Chma, de 
Tonga aos Estados Unidos) sejam,. natur~ente, unidades mais vilvei! para 
o desenvolvimento (econamico, social. polftico, cultural) do que os milhares 
de grupos 6tnicos estimados no mundo•. (STA VENHAGEN, 1985:41). 
26cf. Derechos Humanos, Constitucion Española, Estatuto de Andaluzia, 1981. 
Do Estatuto de Andaluzia, consta em seu art. 1:: l. "Andaluzia, como expressio 
de sua identidade hist6rica e o exerctcio do direito I!~ ,autogovemo que a 
Constitui~io rcconbecc a toda nacionalidade, constitui-se em Comunidadc.. Autt>
noma, no marco da unidade indissol6vel da na~io espánb'ola, pltria comum 
indivisfvel de todos os esP.anh6is. 2. O Estatuto de Autonomia aspira fazer 
realidade os principios de hberdade, igualdade e justi~a para todos os andaluzes, 
no marco de igualdade e solidariedade com as demais nacionalidades e regiócs 
de Espanha. 3. Os poderes da Comunidade Autanoma emanam da Constitui~io 
e do povo andaluz nos termos do presente Estatuto". 
Tamb6m a nova Constitui~io da R6ssia, adotada em 1977, qualüica a URSS 
como "um Estado multinacional, federal e uno, constituido na base do princfpio 
do federalismo socialista, em resultado da livre autodctermina~io das na~óes 
e da uniio voluntlria das Rcpdblicas Socialistas Sovi6ticas iguaia cm direitos" 
(art 70). Conforme dados de 1970. no territ6rio da URSS vivem 108 na~óes 
e etnias. Ver TOPORNINE, 1981. 
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náo reservados ou demarcados e sujeitos a urna rápida ocupa~áo por 
parte dos brancos. Havia, portanto, que considerar a realidade da 
sobrevivencia e persistencia, enquanto etnias diferen~adas, de cerca 
de 180 povos indígenas. Havia que levar em conta, ainda, a possibi
lidade de um contingente ponderável de individuos virem a ter possibili· 
dades de resgatar sua auto-identidade indígena, através de um process~ 
de reindianiza~áo. Zl O fundamental, aquí, era pensar que o país Brasil 
náo podia continuar a se autoconceituar como um país monoétnic~ 
e unissocietário. As microna~óes indígenas tinham de ter espa~os políti
cos e territoriais proprios, ou seja, tinham de ter autonomia. Talvez 
algumas dessas na~óes indígenas náo lograssem condi~óes internas 
para efetivamente se beneficiarem dessa autonomía. Outras, entretanto, 
poderiam faze-lo. 

Urna autonomía, diga-se, que sempre seria relativa, pois depende
ria de regulamentos que a limitariam naquilo que poderla conflitar 
com os interesses mais amplos, representados pelo conjunto formado 
pela n~áo brasileira e as diversas na~óes indígenas, que o Estado 
administrarla. Nos itens referentes a organiza~áo tetrltorial do Estado, 
portanto, deveria ser previsto que o Estado brasileiro se organiza 
através dos Estados federados, dos Territórios, do Distrito Federal 
e de Comunidades Indígenas. 

Isso era o avesso do que tradicionalmente vinha sendo advogado 
pelos detentores do poder e seos ideólogos. Era contrário, portanto, 
a política indigenista que se fundamenta na integra~áo e na assimila~áo. 
Por isso, projetos como o "Calha Norte" e .o de "Minera~áo em 
tenas indígenas", com suas justific~óes baseadas na integridade do 
territ6rio nacional, no domínio das riquezas do subsolo pelo Estado, 
na inadequ~áo de demarca~áo de terras indígenas em áreas de frontei
ras em nebulosos "critérios de razoabilidade", teriam de ser analisados , -e rejeitados frente a crítica, aqui esb~ada, do Estado que se propoe 
como uninacional e monoétnico e, por extensáo, etnocida. 28 

'1:1 A rcindianiza~io de contingentes demogr6f icos vttimas de uma polttica integra
cionista perversa, opressora e etnocida, oáo 6 ~enomeno estranho na reali.dade 
das rela~ócs entre Indios e brancos no Brasil. Embora raramente analisada 
por antrop6logosa a questio tem sido tratada mais como .. constru~io da identida
de". Ver BRANDAO, 1985; OLIVEIRA, 1972, 1976, 1983. 
28Em maio/87, segundo o regimento estabelecido, a ANC passou a aceitar 
emendas populares. Foi ncste momento que o CIMI apresentou, em separado, 
com o apoio de mais de 250.000 eleitores, sua proposta cm favor dos povos 
indfgenas fazendo destaque a condi~io pluri6tnica do pats. Lamentavelmente. 
tanto est~ prop2sta, como outras, .oáo. foram aceitas pel'? relator1 ao apres~nt.,!lf 
a primeira versao do texto constitucional. Me~es d.epois, tambe~ a Comissao 
de Sistematiza~io náo encontrou tempo para discutir a questio mdfgena. Esta 
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~ Prevendo que a possibilidade de exito na defesa intransigente 
de tais posi~óes seria restrita, as lideran~as indígenas, através da UNI, 
resumiram os itens fundamentais que náo poderiam abdicar, e que 
seria base de um futuro programa mínimo. Tais itens, explicitavam 
a necessidade do (a) reconhecimento dos direitos territoriais dos povos 
indígenas, como primeiros habitantes do Brasil; (b) demarca~áo e garan
tía das terras indígenas; (e) usufruto exclusivo, pelos povos indígenas, 
das riquezas naturais existentes no solo e no subsolo dos seus territ6-
rlos; ( d) reassentamento, em condi~aes dignas e justas, dos posseiros 
pobres que se encontram em terras indígenas; (e) reconbecimento e 
respeito as organiz~óes sociais e culturais dos povos indígenas, com 
seus projetos de futuro além das garantías de plena cidadania. 

As discussóes ocorridas na ANC se revelaram diñceis em particu
lar na área da conquista de direitos pelas minorias indígenas. Os interes
ses das camadas dominantes da sociedade brasileira, bem como do 
capital internacional, obtiveram ali pennanente representa~áo majoritá
ria. Apesar do apoio de expressivas lideran~as progressistas, a correla
~áo de fo~as sempre foi desigual e preponderante a favor da manu
ten~io da idéia do estado monoétnico. A proposta do reconbecimento 
da plurietnicidade, portanto, náo prosperou. A falta de inform~óes 
por parte dos constituintes sobre a especificidade dos problemas dos 
povos indígenas, bem como das suas realidades s6cio-culturais, foi 
outro fator que contribuiu para o seu náo privilegiamento. 

Mesmo assim, ocorreram conquistas. As lideran~as indígenas rea
lizaram pressóes e se tornaram presen~a constante no cenário político 
nacional. A sua estratégia foi centrada no emocionalismo dos constí
tuintes e na visáo romantica que sobre os índios tem as popula~óes 
urbanas do país. Algumas dessas lideran~as indígenas lograram atrair 
as aten~óes dos constituintes explicitando suas rela~óes hannonicas 
com a natureza e/ ou sua vontade de participar da vida política nacional. 
A imprensa, por seu lado, abriu espa~os ponderáveis para as lideran~as 
índias efetívarem suas reivindica~óes. lsto foi decisivo. Apesar da 
problemática relativa a concep~áo de um estado pluriétnico nio ter 
sido tratada, nao há dúvidas que ocorreram avan~os. 

Cont. 
temática, bem como os dh:eitos sociais dos brasileiros, foram transferidos para 
q plenArio da ANC, tendo como referancia apenas o texto inicial do relator. 
E oeste contexto que se pode compreender a campanha realizada pelo jornal 
O Estado de Sio Paulo, com apoio de empresas mineradoras, contra o CIMI 
e a luta para defesa dos povos indfgenas na ANC. O CIMI foi apontado 
como um 6rgio que representava interesses externos, que objetivavam tanto 
a internacionaliza~áo da Amazonia. como a descaracteriza~lo do territ6rio 
nacional. 
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Tem~s, assim, uma Constitui~áo que pela primeira vez inclui 
um capítuloj sobre os índios. Há diversos dispositivos que favorecem 
os povos 'iridígenas, dispersos em toda a Carta. Ficaram garantidos 
aos índios, o respeito as suas organiz~óes sociais, llnguas, cren~as 
e tradi~óes, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam. O aproveitamento de recursos hídricos e minerais em terras 
indígenas s6 poderá ser feíto com autoriza~áo do Congresso Nacional. 
Ficaram proibidas as rem~óes de grupos indígenas das terras tradicio
nalmente ocupadas. Foi reconhecida a legitimidade processual dos ín
dios, suas comunidades e organi~óes, independente de qualquer assis
tencia prévia. Detenninou-se como fun~áo expressa do Minist6rio Pú
blico a defesa dos interesses e direitos indígenas. A Uniáo manterá 
entre seus bens as teaas tradicionalmente ocupadas pelos índios, deven
do demarcá-las. Essas terras sáo inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre el as sáo imprescritíveis (Anexo I). 

No conjunto, pois, os povos indígenas conseguiram garantir ex
pressivos suportes para novas lutas. A rejei~áo a priori das discussóes 
sobre a diversidade étnica do país náo encerrou a questáo. Ao contrário, 
favorece a reflexáo crítica sobre a conce~áo dominante deste ente 
que denominamos Estado, contribuindo, assim, para a emergencia, em 
futuro, de alternativas possíveis. 
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Anexo 1 

DISPOSITIVOS REFERENTES AOS POVOS INDÍGENAS 
INCLUfDOS NA NOVA CONSTITUl~ÁO 

Art. 20. Sáo bens da Uniáo: 
XI - as tercas tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

Art. 22. Compete privativamente a Uniáo legislar sobre: 
XIV - popula~óes indígenas; 

Art. 49. É da competencia exclusiva do Congresso Nacional: 
XVI - autorizar, ero tell'8S indfgenas, a explora~áo e o aproveita

mento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais; 

Art. 190. A os juízes federais compete processar e julgar. 
XI - a disputa sobre direitos indígenas. 

Art. 129. Sáo fun~óes institucionais do Ministério Público: 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das popula~óes 

indfgenas; 

Art. 176. 
§ 1: - A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveita

mento dos potenciais a que se refere a "caput" deste artigo somente 
poderáo ser efetuados mediante autoriza~áo ou concessáo da Uniáo, 
no interesse nacional, por brasileiros ou empresa brasileira de capital 
nacional, na fotma da lei, que estabelecerá as condi~óes específicas 
quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou 
terras indfgenas. 

Art. 210. 
§ 2: - O ensino fundamental regular será ministrado em língua 

portuguesa, assegurada as comunidades indígenas também a utiliza~áo 
de suas linguas maternas e processos proprios de aprendizagem. 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso as fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará 
a valoriz~áo e a difusáo das manifesta~óes culturais. 
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§ 1: - O Estado protegerá as manifesta~óes das culturas popula
,res, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes 
do processo civilizat6rio nacional. 

§ 2: - A lei disporá sobre a fixa~áo de datas comemorativas 
de alta significa~áo para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

Título VIII - Da Ordem Social 
Capítulo VID - DOS ÍNDIOS 

Art. 231. Sáo reconhecidos aos índios sua organiza~áo social, costumes, 
línguas, cren~as e tradi~óes, e os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam, competindo a Uniáo demarcá-las, prote· 
ger e fazer respeitar todos os seus bens: 

§ 1: - Sáo temas tradicionalmente ocupadas pelos fndios as 
por eles habitadas em caráter pennanente, as utilizadas para suas ativi
dades produtivas, as imprescindíveis l preserva~áo dos recursos am
bientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodu~io 
ffsica e cultural, segundo seus usos, costumes e tradi~es. 
§ 2: - As temas tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se 
a sua posse pennanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas 
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 

§ 3: - O ·aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em 
temas indígenas s6 podem ser efetivados com autoriz~áo do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 
participa~áo nos resultados da lavra, na fonna da lei. 

§ 4: - As temas de que trata este artigo sio inalienáveis e 
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 

§ 5: - E vedada a remo~áo dos grupos indfgenas de suas terras, 
salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe 
ou epidemia que ponha em risco sua popula~áo, ou no interesse da 
soberania do País, ap6s delibera~áo do Congresso Nacional, garantido, 
em qualquer hip6tese, o retomo imediato logo que cesse o risco. 

§ 6: - Sáo nulos e extintos, náo produzindo efeitos juñdicos, 
os atos que tenham por objeto a ocup~áo, o domínio e a posse 
das terras a que se refere este artigo, ou a explo~áo das riquezas 
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado 
relevante interesse público da U niáo, segundo o que dispuser lei com
plementar, náo gerando a nulidade e a extin~áo direito a indeniza~áo 
ou a a~óes contra a Uniáo, salvo, na fonna da lei, quanto As benfeitorias 
derivadas da ocupa~áo de boa fé. 
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§ 7: - Náo se aplica as terras indfgenas o disposto no art. 
174, §§ 3: e 4:* 
Art.' 232. Os {odios, suas comunidades e organiz~~s .sio P~ leg{ti· 
mas para ingressar em juízo em defesa de seos direitos e mteresses, 
intervindo 0 Ministério Público em· todos os atos do processo. 

ATO DAS DISPOSI~ÓES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 

Art. 67. A Uniáo concluirá a demarca~áo das te~ ~~ígenas no prazo 
de cinco anos a partir da promulga~áo da Constitu1~ao. 

•os§§ 3: e 4: do art. 174 garantem aos ~arimpeiros ~riorida§d;.P~ª a c~~~~ª:s~~ 
de sua atividade -nas 'reas ond.e esteJam atu~ndo, pelo • o ar 
direito a prioridade 1náo¡ se aphca as terras 1ndtgenas. 
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Anexo 11 

ARTIGOS REFERENTES A ÍNDIOS NAS CONSTITUI~ÓES 
BRASILEIRAS E NOS PROJETOS DE CONSTITUI~ÁO 

(Com base em levantamento realizado pela Comissáo Pr6-fudio-SP) 

- 1823 -
PROJETO DE 
CONSTITUl~ÁO 

- 1824 -
CARTA 
OUTORGADA 

- 1834 -
ATO 
ADICIONAL 

- 1890 -
PROPOSTA 
CONSTITUl~ÁO 
POSITIVISTA 
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Título XIII art. 254 
"A Assembléia terá igualmente cuidado de crear 
Estabelecimentos para a Cathecbese e civiliza~o 
dos índios, emancip~áo lenta dos negros, e sua 
educa~áo religiosa, e industrial." 

N áo menciona índios. 

Art. 11 
§ 5: - Atrlbui competencia As Assembléias Le
gislad. vas Provinciais "para promover cumulati
vamente com as Assembléias e Govemos Gerais. •• 
a catequese e a civiliza~áo do indígena e o estabe
lecimento de colonias". 

Art. 1: - A República dos Estados Unidos do 
Brasil é coostituída pela livre fede~áo dos po
vos circunscritos dentro dos limites do estinto 
império do Brazil. Compóe-se de duas s6rtes de 
estados confederados, cujas autonomias sáo 
igualmente reconhecidas e respeitadas seguindo 
as f6nnas convenientes a cada cazo, a saber: 
1 - Os Estados Ocidentais Brazileiros sistemati
camente confederados e que provém da fuzáo 
do elemento europeo com o elemento ·amcano 
e o americano abodgena. · ' 
11 - Os Estados Americanos Brazileiros empirica
mente confederados, constituídos pelas ordas, fe
tichistas esparsas pelo territ6rio de toda a Repó-

blica. A federa~áo deles limita-se a manuten~áo 
das rela~óes amist6zas boje reconbecidas como 
um dever entre n~óes distintas e simpáticas, por 
um lado; e, por outro lado, em garantir-lhes a 
prote~áo do Govemo Federal contra qualquer vio
lencia, quér em seus territ6rios. Estes náo pode
ráo jamais ser atravessados sem o seu prévio con
sentimen to pacificamente solicitado e s6 pacifica
mente obtido. 

- 1891 - Náo menciona fndios. 
CONSTITUI~ÁO 
-1934 -
EMENDA DE 
2: DISCUSSÁO 
REJEffADA 

- 1934 -
CONSTITUI~ÁO 

- 1937 -
CONSTITUI~ÁO 
OUTORGADA 

-1946 -
CONSTITUl~ÁO 

- 1967 -
PRO JETO 

Art. - Os Estados, Distri~o 1 Federal, Territ6-
rios e Municipios devem destinar até lOo/o das 
verbas pr6prias para auxilios e servi~os aos po-
bres. 

••• 
- tratamento e coloniza~áo dos silvícolas. 

Art. 5 - Compete privativamente a Uniáo: 
XIX - Legislar sobre: 
m) incorpora~áo dos silvícolas a comunháo na-
cional: 
Art. 129 - Será respeitada a posse de terras 
de silvícolas que nelas se achem permanentemen
te localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado 
aliená-las. 

Art. 154 - Será respeitada a posse de terras 
de silvícolas que nelas se achem permanentemen
te localizados, sendo-lhes no entanto, vedado 
aliená-las. 

Art. 5 - Compete a Uniáo 
XV - Legislar sobre: 
r) incorpora~áo dos silvícolas a comunháo nacio-
nal; 
Art. 216 - Será respeitada aos silv{colas a posse 
das tenas onde se achem permanentemente locali
zados, com a condi~áo de náo a transferirem. 

Art. 14 - Compete a Uniáo legislar sobre: 
a) incorpora~áo dos silvícolas na comunháo na-
cional. 
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..,., 1967 -
EMENDAS 

- 1967 -
CONSTITUI~ÁO 

- 1969 -
ATO 
INSTITUCIONAL 
N: 1 
CONSTITUI~ÁO 
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N: 436 - lnclua-se onde couber: 
"Art. - É assegurada aos silvícolas a posse 
peimanente das tems que habitam, e reconhecido 
o seu direito ou usufruto exclusivo dos recursos 
naturais e de todas as utilidades nelas existentes, 
sendo considerados nulos de pleno direito os atos 
que impliquem em alien~áo, onus, ou gravames 
de qualquer natureza, inc;idindo sobre essas mes
mas terras, destinadas a subsist!ncia de seus legí
timos posSuidores. 
N: 826 
Art. 4 - ••• 
V - As tems que integram o "Patrimonio Indíge
na", como tais conceituadas as que estejam sendo 
ocupadas pelos silvícolas. 

Art. 8 - Compete a Uniáo 
XVII - Legislar sobre: 
a) incorpo~áo dos silvícolas na comunidade na
cional; 
Art. 14 - Integram o Patrimonio da Uniáo -
as terras ocupadas pelos silvícolas; 
Art. 186 - E assegurada aos silvícolas a posse 
peimanente das terras que habitam, e reconhecido 
o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos 
natura.is e de todas as utilidades nelas existentes. 

Art. 4: - lncluem-se entre os bens da Uniáo: 
IV - As tems ocupadas pelos silvícolas. 
Art. 8: - Compete A U niáo: 
XVill - Legislar sobre: 
o) nacionalidade, cidadania e naturaliz~áo; in
corpo~áo dos silvícolas l comunháo nacional. 
Art. 198 - As tems habitadas pelos silvícolas 
sáo inalienáveis nos tennos que a lei federal de
temtlnar, a eles cabendo a sua posse permanente 
e ficando reconhecido o seu direito de usufruto 
exclusivo das riquezas naturais e de todas as 
utilidades nelas existentes. 
§ 1: - Ficam declarados a nulidade e a extin~áo 
dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que 
tenham por objetivo o domfnio, a posse ou a 
ocup~áo de terras habitadas pelos silvícolas. 

§ 2: - A nulidade e extin~áo de que trata o 
parágrafo anterior náo dáo aos ocupantes direito 
a qualquer a~áo ou indeniz~áo contra a Uniáo 
e a Fundagáo Nacional do ÍDdlo. 
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Anexo 111 

PROPOSTAS APRESENTADAS EM DIFERENTES TEXTOS 
- SUGESTÁO PARA A NOVA CONSTillJl~ÁO, 

REFERENTES AOS POVOS INDÍGENAS 

, 

a) Texto proposto pela Comissáo Provis6ria de Estudos Constitucio
nais 1 

CAP·ITULO VIII 
DAS POPULA~ÓES INDfGENAS 

Art. 380. O Govemo Federal, reconhecendo as popula
~óes indígenas como parte integrante da comunidade na
cional, proporá legisla~áo específica com vistas a prote
~áo destas popula~óes e de seus direitos originários. 

~arágrafo 6nico. Esta legisla~áo compreenderá me· 
didas tendentes a: 

á) pennitir que as referidas popula~óes se benefi
ciem, em condi~óes de igualdade, dos direitos e possibili
dades que a legisla~áo brasileira assegura aos demais 
setores da popula~áo, sem prejuízo dos seus usos e costu
mes específicos; 

b) promover o apoio social e economico u referidas 
popula~óes, garantindo-lhes a devida prot~áo u teITaS, 
u institui~óes, as pessoas, aos bens e ªº trabalho dos 
índios, bem como a preserva~áo de sua identidade; 

c) o apoio de que trata o inciso anterior ficará 
a cargo de um 6rgáo específico da adminis~áo federal. 
Art. 381. As terras ocupadas pelos índios sio inalienáveis 
e seráo demarcadas, a eles cabendo a sua posse perma
nente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto 

1Esta Comissio foi criada pelo Governo C_entral e teve. a presid~~i!l do Juri~ta 
Af onso Arinos de Melo Franco. Cf. Guia da Constitumte. Edi~ao Especial 
da Folha de S. Paulo, 19/09/86. 
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exclusivo das riquezas paturais do solo, do subsolo e 
de todas as utjlidades nelas existentes. 

§ 1:. Sáo terras ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas, as utilizadas para suas atividades produtivas, 
e as necessárias a sua vida segundo usos e costumes 
proprios, incluidas as necessárias a preserva~áo de seu 
ambiente e do patrimonio histórico. 

§ 2:. As teaas referidas no caput do artigo perten
cem a Uniáo, como bens indisponíveis, sendo inalterável 
a sua destina~áo. 

§ 3:. Ficam declaradas a nulidade e a extin~áo dos 
efeitos jundicos de atos de qualquer natureza que tenham 
por objetivo o domínio, a posse, o ?so~ a ocup~~o ou 
a concessáo de terras ocupadas pelos 1nd1os ou das nque
zas naturais do solo e do subsolo nelas existentes. 

§ 4:. A nulidade e a extin~áo de que trata o parágra
fo anterior nio dáo aos titulares do domínio, possuídores, 
usuários, ocupantes ou concessionários o direito de a~áo 
ou de indeniza~áo contra os índios, e sim contra o Poder 
Público, pelos atos por ele proprio praticados. 
Art. 382. A pesquisa, lavra ou explora~áo de minérios 
em tenas indígenas poderáo ser feitas, como privilégio 
da Uniáo, quando baja relevante interesse nacional, assim 
declarado pelo Congresso Nacional para cada caso, desde 
que inexistam reservas, conhecidas e suficientes para o 
consumo interno, e exploráveis, da riqueza mineral em 
questáo, em outras partes do territ6rio brasileiro. 

§ 1:. A pesquisa, lavra ou explo~áo mineral de 
que fala este artigo dependem do registro da demarca~áo 
da terra indígena no Servi~o do Patrimonio da Uniáo 
e da prévia regulamenta~áo a ser babeada ·pelo 6rgáo 
federal responsável pela política indigenista das condi
~óes em que se daráo a pesquisa, lavra ou explo~áo. 

§ 2:. A explora~áo das riquezas minerais-em áreas 
indígenas obriga ao pagamento de percentual náo inferior 
a cinco por cento do valor do faturamento em beneficio 
das comunidades aut6ctones. 

§ 3:. Os contratos que envolvam interesses das co
munidades indígenas teráo a participa~áo obrigat6ria de 
suas organiz~óes federais protetoras e do Ministério Pú
blico, sob pena de nulidade. 
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§ 4:. Ficam vedadas a rem~áo de grupos indígenas 
de suas terras e a aplica~áo de qualquermedida coercitiva 
que limite seus direitos a posse e ao usufruto previsto 
no art. 381. 
Art. 383. O Ministério Público, de oficio ou por determi
na~áo do Congresso Nacional, as comunidades indígenas, 
suas <?rganiza~óes e o 6rgáo oficial de prot~áo aos fndios 
sáo partes legítimas para ingressarem em juízo em defesa 
dos interesses dos fndios. 

Parágrafo único. Nas a~óes propostas por comuni
dades indígenas ou suas organiza~óes, ou contra estas, 
o juiz dará vistas ao Ministério Público, que participará 
do feito em defesa do interesse dos silvícolas. 

b) Texto proposto no Anteprojeto MUDA BRASIL - uma Constituifáo 
para o Desenvolvimento Democrático, elaborado pelo Jurista Fábio 
Konder Comparato, a pedido do Partido dos Trabalhadores.2 

TERCEIRA PARTE 
A Ordem economica e Social 

TITULO V 
os SIL vfco LAS 

Direito a manuteng áo da identidade cultural 
Art. 231 - Os ¡;ovos indígenas t&n direito a manu

ten~áo de sua identidade cultural. É dever do Poder Públi
co impedir os atentados a cultura indígena. 

Parágrafo único - Os 6rgáos públicos, criados com 
a finalidade de prot~áo aos silvfcolas, teráo represen
tantes das diferentes comunidades indígenas. 

Posse permanente e usufruto exclusivo 
Art. 232 - É reconhecida aos silvícolas a posse 

pennanente e o usufruto exclusivo das terras por eles 
habitadas sedentariamente, ainda que náo demarcadas. 

2sao Paulo, Editora Brasiliense, 1986, p. 1~. 
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§ 1: - Constituí crime, definido em lei, a invasáo 
ou amea~a de invasáo das terras habitadas por silvícolas. 

§ 2: - Náo seráo objeto de lavra nem de garimpo 
as jazidas de recursos minerais, localizadas em terras 
habitadas por silvícolas. 

c) Texto apresentado em NOVA REPÚBLICA: Constituigáo Nova 
Apontamentos e sugestóes para uma Constituigii.o Democrática e 
Moderna, elaborada por Osny Duarte Pereira3 

CAPITULO 11 
BENS DA UNIÁO 

Terras Devolutas - Subsolo - Platafotma Continental. 

TERRA DOS fNDIOS 

"Entre as raízes de nossa cultura está a forte pre
sen~a indígena. Cabe-nos ouvir a voz reivindicante destes 
brasileiros mais aut!nticos, e encontrar os meios de inte
grá-los na vida moderna, sem que isso signifique agredir 
seus costumes e suas cren~as. 

Devemos garantir-lhes o espa~o geográfico e cultu
ral que lhes peimita conservar sua propria liberdade, de 
acordo com a vontade de cada grupo".4 

5. Em rela~áo as terras ocupadas pelos silvícolas, 
cabe reivindicar a mesma solu~áo. As Cartas de 67 e 
69 atribuíram a Uniáo a propriedade delas e nos arts. 
186 e 198, respectivamente, é reconhecida a inalienabi
lidade e o direito dos índios ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais. Essa falsa propriedade da U niáo vem 
favorecendo a destrui~áo dos valores culturais indígenas 
e o~ mais vergonhosos assaltos aos bens dessas minorías, 
inclusive a demibada de floresta, explora~áo mineral e 
a pássagem de rodovias pelo seu interior, quando tais 
áreas deveriam ser, no mínimo, consideradas estrangeiras 
e as tribos tratadas como na~óes amigas as quais o povo 

3T .A.N. na conve~áo do PMDB, 12.8.84. 
4Rio de J aneiro, Philobiblion, 1985, p. 33 e 246. 
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brasileiro invasor deve urna repara~áo eterna. Praticamos 
urna civiliz~áo de hunos. E como se náo bastasse nossa 
ignara crueldade, acrescentamos a de missionários estran
geiros, como esse Summer lnstitute of Linguistic (SIL) 
que, com a credencial de sua atu~áo sobre os Peles 
Vennelbas nos Estados Unidos, vem nos "ensinar" a 
destruir as na~óes indígenas e recolher o mapa geológico. 
Expulsos em 1977, voltaram em 21-12-83, com fo~a 
total. (Ver as impressóes de Nelson Marabuto, Presidente 
da FUNAI, no Jornal de Brasfiia, de 18-11-84). 

• 
E adiante, em Anexo 1, ao propor Anteprojeto de Ato Adicional, 

para convoca~áo de Assembléia Nacional Constituinte, sugere5 arepre
senta~áo na Constituinte das Comunidades Indígenas 

g) As comunidades indígenas teráo duas cadeiras para seos 
representantes, eleitos segundo critério estabelecido por 
elas em conven~áo nacional, .realizada coma assistencia 
da Funda~áo Nacional do ·fndio (FUN Al) e ratificada 
por lei ordinária federal. 

d) Texto proposto no documeQto Por uma Nova Ordem Constitucional 
- Declararáo Pastoral, aprovado durante a 24: Assembléia Geral 
da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil6 

"f) Prom~áo e defesa do Direito de todos, a partir dos 
mais necessitados" 

81. Dada a existencia de povos indígenas no Brasil, secular
mente submetidos a todo tipo de espolia~áo, é necessário 
que a Constitui~áo reconh~a a pluralidade étnica da 
sociedade brasileira, garantindo a autodetermin~áo des
ses povos, respeitando-lhes a cultura e acolhendo suas 
organiza~óes tribais, como povos minoritários dentro da 
sociedade brasileira. 1 

5Este Anteprojeto foi elaborado pelo A. e encaminhado a Comissáo Suprapar
tidiria da Cimara de Deputados, em 1985. (Cf. op. cit., p. i.3.) 
6Realizada entre 9 e 18 de abril de 1986. Edi~óes Loyola, Si¿ Paulo, 1986, 
p. 18. 
7 ..... que a voces, cujos antepassados foram os primeiros habitantes desta terra, 
obtendo sobre ela um particular jus ao longo das gera~óes, seja reconhecido 
o direito de habitá·Ia na paz e na serenidade, sem temor - verdadeiro pesadelo 
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e) Texto proposto no documento NOVOS RUMOS - Constituifáo 
Nova para o Brasil - Proposta para a Constituinte, pelo Partido 
Comunista do Brasils 

Cont. 

PAR TE I - Direitos e O brig~óes Fundamentais 
TITULO I 
Nacionalidade e Cidadania 

Também náo se justifica mais que os índios, já em grande 
parte aculturados e com lideran~as e representantes no 
proprio Congresso Nacional, fiquem marginalizados do 
processo político representativo. 
Por esses direitos, os comunistas lutaram desde a funda
~áo do PCB e especialmente na Constituinte de 1946. 
Em resumo: um regime verdadeiramente democrático deve 
estender o direito de votar e ser votado aos índios -
que devem ter o seu proprio Estatuto de Cidadania -
e a todos aqueles que trabalham ( ••• ) 

TITULO VII 
Direitos e obriga~óes culturais 

108 b) respeitar o caráter proprio das culturas indígenas, ajudan
do-as a cumprirem sua destina~áo coletiva, dentro da 
comunidade nacional, asseguradas as comunidades indíge
nas o direito de .rejeitar essa ajuda. 

PARTE 11 - O Sistema Económico 
TITULO 1 
Organiza~áo da Economia e Finan~as 

Cap. 1 - Economia e Justi~a Social 
XII - resguardo das autonomias das áreas de usufruto 
perpétuo dos povos indígenas, e das que lhes 'pertence 
a justo título. 

-: de serem desabrigados em beneflcio de outrem, mas seguros de um espa)O 
vital que será base, náo somente para a sobrevivancia, mas ,para a preserva~ao 
de sua identidade como grupo humano, como um povo", (Joio Paulo 11 em 
Manaus - 10-7-1980). 
- At 17,24-26. 
8sao Paulo, Editora Novos Rumos, 1986. 
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PAR TE ID - Estrutura do Sistema Federativo 
T·ITULO I 
Estrutura do Sistema Federativo 

SUMÁRIO 

Finalmente, no que diz respeito aos BENS, a proposta 
do PCB preve que a plataforma continental fique como 
condonúnio da Uniáo e dos Estados. 
Quanto as terras devolutas, o projeto reserva para a Uniáo 
aquelas indispensáveis a defesa e ªº equilíbrio ambiental, 
sendo de esperar que os Constituintes encontrem a fórmu
la adequada para por fim as intennináveis pendencias 
administrativas judiciais que envolvem a Uniáo, os Esta
dos e Municípios relativos a essas tenas devolutas e 
também as dos extintos aldeamentos indígenas. 
Cap. VI - Bens da Uniáo 
m - as teITaS ocupadas pelos índios, que sobre elas 
tem usufruto perpétuo. 

f) Texto proposto no documento Constituifáo e Constituinte, elaborado 
pela A~áo Catarinense Pr6-Constituinte e Constitui~áo, sob a lide
ran~a da Universidade Federal de Santa Catarina9 

"As Condi~óes para a Constituinte 
Preliminares'' 

l. ORGANIZA<;ÁO NACIONAL 
1.1. Defini~áo 
1.1.1. O Brasil é uma República Federativa multiétnica 
e pluri·societárla e sua Constitui~áo expressa a vontade 
democrática de uma sociedade aberta, dotada de sobe
rania. 
15. MINORIAS ÉTNICAS 
(N a~óes indígenas) 
15.1. lgualdade de tratamento sem prejuízo dos usos e 
costumes. 

9Publicada no Diário Catarinense, 11/11/86. 
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15.1.1. Será assegurado ao índio seu direito de cidadania. 
15.1.2. As na~óes indígenas gozaráo de liberdade e auto
nomía. 
15.1.3. As na~óes indígenas teráo direito de representa~áo 
no Congresso Nacional. 
15.1.4. Os 6rgáos de defesa dos índios seráo dirigidos 
pelos proprios índios. 
15.1.5. O Ministério Público, de oficio ou por detenni
n~áo do ~ong_resso ~ acional, as comunidades indígenas, 
s~as org8!11z~~oes ~sJm como o~ ~rgáos oficiais de prote
~ao aos indios, sao partes legitimas para ingressar em 
juízo em defesa dos interesses dos índios. 
15.1.6: O Govemo Federal elaborará legisla~áo específica 
c?m. vistas. ~ pr?t~áo d~ popula~óes indígenas e seus 
direitos onginários, considerando-os parte integrante da 
com unidade nacional. 
15.2. Apoio social economico as n~óes indígenas 
15.2.1. As teITaS ocupadas pelos índios sáo inalienáveis 
e seráo demarcadas, a eles cabendo a sua posse perma
nente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto 
exclusivo das riquezas naturais do solo subsolo e de 
todas as utilidades neles existentes. ' 
15.2.3. A pesquisa, lavra ou explora~áo de minério em 
t~rras indí~:nas, poderáo ser feítas somente com privilé
g10 da U mao quando baja relevante interesse nacional 
assim ~ec~arado pelo Congresso Nacional, ouvida a repre
senta~ao mdígena para cada caso, desde que inexistam 
reservas conhecidas e suficientes ao consumo interno 
exploráveis, da riqueza mineral em questáo, em out~ 
partes do territ6rio brasileiro. 
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