
• • 

tNIO SILVEIRA - Um Ano de Encontros• MOACYR FÉLIX - Trinta e Quatro Parêmias 
do Homem e da Mulher• JAISON BARRETO - A Tempestade Mundial e o Degelo 
Brasileiro: Uma Alternativa Cívico-militar• CIBILIS DA ROCHA VIANA - Autogestão 

e Estatização • ZDENEK ML YNAR - O Estado e o Homem • JOEL R. TEODÓSIO -
Autarquias Especiais: Autonomia ou Dependência para as Universidades? • EDILSON 

MARTINS ENTREVISTA DARCY RIBEIRO• ANTHONY SEEGER e EDUARDO VIVEIROS DE 
CASTRO - Terras e Territórios Indígenas no Brasil • LUIZ CARLOS HALFPAP e REMY 
FONTANA - Direito, Ideologia e Comunidades Indígenas• C~ISTINA DA COSTA E SÁ 

e EDUARDO H. BACELLAR - Habitação Indígena no Alto Xingu • JIMMIE DURHAM -
Os Índios nos Estados Unidos• ARNALDO XAVIER - Poemas• WALDO CESAR -

Com Certeza • LUIZ FERNANDO EMEDIATO e RUBÉN ELIAS - O Compromisso Social 
do Escritor • REINHARD HESSE - Função do Intelectual: Podemos Ter Esperanças 

Não-Utópicas de Mai9r Liberdade?• MANOEL MALDONADO DENIS - O Dilema Político 
dos Intelectuais • JULIO CORTAZAR - O Conto na Revolução • ADAUTO NOVAIS -

O Debate Ideológico e a Questão Cultural • WILSON MENDONÇA - Sobre a 
Neutralidade Científica • SÉRGIO AUGUSTO - Os Bobos da Corte Estão Levitando • 

JOSÉ DE SOUZA MARTINS - Ciência e Crise Política: a Sociologia a Caminho da Roça • 
DAVI ARRIGUCCI JR. - Onde Andará o Velho Braga? • ÍNDICE ONOMÁSTICO DOS 

QUE COLABORARAM NO PRIMEIRO ANO DE E.C.B. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai 
www.etnolinguistica.org



Coleção ENCONTROS COM A CIVILIZAÇÃO HRASJLEJRA 

Número 12 - Junho de 1979 

Conselho Consultivo 

AFFONSO ROMANO DE SANT'ANNA / ALBERTO DINES / l 
ALBERTO PASSOS GUIMARÃES / ALBERTO PASSOS GUIMA-
RÃES FILHO / ALCEU AMOROSO LIMA / ALÉX VIANNY / 
ALFREDO BOSI / ANTÓNIO CALLADO / ANTÓNIO CÂNDIDO 
DE MELLO E SOUZA / ANTÓNIO HOUAISS / ANTÓNIO SÉR-
GIO DA SILVA AROUCA / ARTHUR GIANNOTTI / BARBOSA 
LIMA SOBRINHO / CARLOS GUILHERME MOTA / CARLOS 
NELSON COUTI~HO / CICERO SANDRONI / DARCY RIBEIRO 
/ DIAS GOMES / FÁBIO LUCAS / FAUSTO CUPERTINO / 
FAUSTO CUNHA / FELIX DE ATHAYDE / FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO / FERNANDO NOVAIS / FERREIRA GUL-
LAR / FREI BETTO '/ GILBERTO VELHO / GISÁLIO CER
QUEIRA FILHO / HÉLIO JAGUARIBE / JÂNIO DE FREITAS / 
JOSÉ GOLDEMBERG / JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES / LEAN-
DRO KONDER / LEON HIRSCHMAN / LEONARDO BOFF, 
O. F. M. / LÚIS FERNANDO CARDOSO / LUIZ MÁRIO GAZZA- 1 
NEO / MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES/ MARIA HELENA 
KÜHNER / MARIA RITA GALVÃO / MÁRIO PEDROSA/ MOA- ~ 
CYR WERNECK DE CASTRO / NELSON PEREIRA DOS SAN- ~ 

. TOS / OCTAVIO IANNI / OSNY DUARTE PER.EIRA / RAY-
MUNDO FAORO / ROBERTO LENT / ROLAND CORBISIER / i 
RUBEM CESAR FERNANDES / SÉRGIO AUGUSTO / V ANILDA l 
PAIVA / WALDIR PIRES / WALOO CESAR / WILSON F ADUL. 

Distribuição exclusiva 

(a livrarias) EDITORA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA S.A. - Rua 
Muniz Barreto, 91/93 - Rio de Janeiro, RJ ; (a bancas e agências de 
jornais e revistas) FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA. 
S.A. - Rua Teodoro da Silva, 907 - Rio de Janeiro, RJ. 

] 

] 

l 



Cinco Enf oques Sobre a 
Situação Indígena 

1. ANTROPOLOGIA OU A TEORIA DO BOMBARDEIO DE BERLIM 
Darcy Ribeiro entrevistado por Edilson Martins 

II. TERRAS E TERRITÓRIOS INDfGENAS NO BRASIL 
Anthony Seeger e Eduardo B. Viveiros de Castro 

III. DIREITO, IDEOLOGIA E COMUNIDADES INDÍGENAS - Estudo de 
um caso 
Luiz Carlos Halfpap e Remy Pantana 

' . 

IV. HABITAÇÃO INDÍGENA NO ALTO XINGU 
Cristina C. da Costa e Sá e Eduardo Henrique Bacellar Corrêa 

V. OS ÍNDIOS NOS ESTADOS UNIDOS 
Jimmie Durham 

7 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai - 
www.etnolinguistica.org



-
• 

1 

' " 

j 

J 

l 
-t 
• 

l 



l 

1 - Antropologia ou a Teoria do 

Bombardeio de Berlim 

D arcy Ribeiro entrevistado por 

Edilson Martins 

Esta conversa, ocorrida em janeiro último, é na realidade uma discussão 
surgida após um debate nacional que envolveu antropólogos, sertanistas e 
jpmalistas. Felizmente o bom sen-so terminou prevalecendo; as maiores 
ameaças, pelo menos no momento atual, contra o z'ndio, são o projeto de 
emancipação, a não demarcação de suas te"as e, finalmente, uma polz'tica 
fundiária, dos últimos Governos Militares, que se traduz em "modernizar" a 
agricultura brasileira através de projetos latifundiários confuzdos às empresas 
privadas - nacionais e princ'Í{Jalmente estrangeiras, as conhecúlas multina
cionais. 

Esta discussão, feita · em voz alta, desorganizada, "pensada" diante de 
um gravador, parece-nos, merece ser divulgada, até porque se articula com 
uma reflexão maior; a historiografia oficial emerge de um determinado 
ponto de vista, o ângulo único do opressor. A releitura de nossa História . 
oficial é um desafio em tempo de reabertura democrática, uma exigência 
emergente após um longo pesadelo que já dura 15 anos, e que ninguém sabe 
quando se esgotará. 

E. M. 
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E.M. - A história de abertura, que merece de todos nós a maior cautela, 
permite que se discuta temas até então engavetados, como por exemplo o 
que significa indigenismo, sertanismo, indianismo, o que é antropologia, o 
que é etnologia. Havia antes uma frente comum onde se distinguiam ques
tões mais prioritárias. 

DARCY RIBEIRO - O tema é muito estimulante. A colocação me 
parece muito pertinente. Vamos tentar organizar esta discussão ... 

E.M. (interrompendo) - Deixa eu prosseguir. Agora, a partir de um 
dado momento, facilmente registrável, surge a necessidade de separar, defi
nir cada atividade, de tal forma que nao fiquem no mesmo saco. Ou então, 
que cada uma, reconhecendo sua área, se some, em benefício do índio. 

DARCY - Vamos tentar fazer uma pauta, para depois podermos pensar 
melhor. A questão é estimulante e atual . . . 

E.M. - Tudo isso, Darcy, a partir da recente crise surgida no Xingu. 
Esse parque durante 15 anos esteve nas mãos de sertanistas. Apesar de ter 
sido criado pela teimosia de alguns, inclusive da sua, terminou sendo apre
sentado como a vitrine da política indigenista brasileira. Nos últimos três 
anos, foram substituídos por um antropólogo. Os próprios Villas Boas ale
gam que a disposição de entregarem o parque à responsabilidade de um 
antropólogo atendia até a uma postura consciente. Reconheciam que caberia 
ao sertanista o primeiro contato - a fase mais dura - e ao cientista social a 
segunda fase, certamente mais delicada, do confronto direto desses povos 
primitivos com o mundo civilizado. Isto porque a experiência de um antro
pólogo no Xingu, ·pelo menos à primeira vista, não foi muito feliz. E lhe digo 
porque ; o índio do Xingu hoje ganha salários. Há índios recebendo men
salmente até Cr$ 15 mil. Evidentemente se fossem os 2 mil índios do 
Parque seria ótimo. Mas não é assim. Quem ganha é uma minoria; uns cinco 
ou seis percebem salários, numa área onde inexiste moeda. E não são os 
chefes clânicos. São os funcionários da Funai. Os chefes de postos. São os 
que aprenderam a falar tropegamente o português. Como você sabe, o índio 
que exerce liderança clânica, de grande linhagem, não quer sequer aprender 
a falar a língua da sociedade envolvente. E as razões nos parecem óbvias. 
Qiem tem a maior curiosidade em aprender a língua civilizada são os mais 
jovens. E as vantagens são mútuas. Em troca· disso, de falar a língua que o 
resto da aldeia não fala, passa a ter um salário, e servir de elo entre os 
representantes da sociedade envolvente e o resto da aldeia. Não surpreende 
que esse elemento venha, muitas vezes, a ser manipulado. Esse salário, que 
inclui prestação de serviços administrativos, gratifica-o e lhe f omece um 
amplo poder. Com esse salário ele passa a exibir um manancial de produtos 
tecnológicos que dimensiona mais ainda sua liderança, em prejuízo quase 

· sempre das lideranças histórias, clânicas. A situação é tão terr ível que vi, 
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numa determinada aldeia, que não vem ao caso identificar, o "capitão" 
pobre, com a esposa doente, procurar aux11io junto ao índio chefe de posto, 
sem linhagem de chefia, mas rico, recebendo um grande salário, com os 
ftlhos brin~do_ ~o~ ~arrinhos de plásticos movido a pilha. 

DARCY - ·o negócio não é simples. Não é simples. Vou falar em voz 
alta, improvisar assim como você. Vamos depois refletir sobre os resultados 
dessa conversa, delicada e complexa. O tema é complexo e vamos dividi-lo e 
falar dos conceitos que usaremos e -que para o público não tem muito 
sentido. Indianista e indigenista. Sertanista e etnólogo. Antropólogo e etnó
logo. Que diabo é tudo isso? Essas distinções não se encontram nos dicio
nários. Correspondem ao uso que os cientistas sociais fazem destes termos. 

E.M. - E a palavra sertanista? Vamos começar por ela? 
DARCY - ~ uma palavra muito velha em portiiguês e com wna tradi

ção péssima. Sertanista é o bandido paulista, o bandeirante, ou o guia de 
bandeirante. 

E.M. - Henrique Dias, Felipe Camarão, Domingos Jorge Velho, que 
massacraram rebeliões negras e aldeias inteiras eram bandei~antes, serta
nistas . .. 

DARCY - Eles iam pelo sertão adentro, no exercício de seu ofício, que 
era caçar índio prá vender. Centenas de milhares de índios foram caçados 
para serem vendidos, sobretudo quando o açúcar dava pouco dinheiro ... 

E.M. - E na medida em que o tráfico de negros encontrava a resistência 
de países europeus, que não queriam concorrer com Portugal, operando com 
mãcrde-obra escrava, diga-se gratuita. 

DARCY - Em todo o período colonial os índios sempre foram ven
didos e viviam na condição de escravos. E havia os caçadores de índios aqui, 
-como havia os caçadores de negros na África. 

E.M. - Essa gente hoje, em nossa historiografia oficial, virou herói. Os 
assassinos de ontem, sã'o hoje heróis nacionais. Palmares foi destruído pelo 
terço dos Henriques, terço dos Camarões, e esse quilombo era wna tentativa 
de permitir que milhares de negros, índios, mestiços e mesmo brancos, 
pudessem, já a partir do século XVII, viver e morrer com dignidade, sem essa 
ferida de triste memória que foi a escravidão em nosso país. 

DARCY - Segundo os meus cálculos não entraram no Brasil menos de 
11 milhões de negros. E olha que era _ uma operação terrível. Caçar essa 
gente, em território africano, depois trazê-los de um continente a outro, isto · 
há quatro e cinco séculos. Para se trazer 11 milhões de negros tiveram que 
caçar pelo menos uns 22 milhões. Essa gente era apanhada no laço, atraves
sava wn Oceano; morriam milhares na travessia, e eram vendidos ao fazen
deiro, e aí duravam de três a cinco anos. 
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E.M. - Em cada carga de 400 negros, morria uma média de 50, que só 
eram recolhidos do porão e jogados ao mar, após o desembarque dos que 
sobreviviam e que chegavam ao Brasil exibindo wna pálida imagem de 
homens. Esqueléticos, doentes, carcomidos de chagas, equivaliam a bichos 
retirados de um curral, após longa e sofrida viagem. 

DARCY - Eram uma força de trabalho. Uma fonte energética que se 
queimava como se passou a se queimar carvão, após a revolução industrial. 
Devem ter queimado 5 milhões de ínclios também. Esses cinco milhões 
eram os índios, que através destes quatro séculos foram apanhados, apre
sados, amarrados e entregues ao capataz da fazenda. O sertanista e o bandei
rante dominavam essa técnica terrível de, com a~a de fogo, com cães, 
muito cuidado, aprisionarem os índios. Havia bandeiras que eram cidades . 
ambulantes, conduziam milhares de pessoas, iam fazendo roça, se fi.xando, e 
depois se deslocando. Haviam várias técnicas de aprisionamento: cercar 
aldeias, prender mulheres e crianças, de tal forma que os homens viessem em 
socorro. Os métodos podiam variar, conforme a circunstância. 

E.M. - O Sertanista ou o bandeirante se celebrizaram durante o perío
do colonial. E invadiram a República. Ainda hoje os paulistas, imbuídos da 
mentalidade colonial, reverenciam a condição de sertanistas de seus antepas
sados, e se orgulham no presente de participar do devassamento do centro

oeste e norte da nação. Devassamento, que - em sua gana, comprometi
mento com o lucro , e indiferença humana - revela um profundo e visível 
paralel~o com bandeirantes e sertanistas de todo o período colonial de 
nossa f armação social. 

DARCY - O sertanista tinha entao duas tarefas básicas: caçava índio 

prá vender ou caçava negro prá matar. O q~ilombola era o negro já brasi
leiro, que não tinha medo do mato, o negro crioulo, que fugia para o 
quilombo tentando escapar à escravidão. 

E.M. - Ou mesmo devolver aos antigos donos, que financiam essas 
expedições, e delas muitas vezes participam, vide senhores de engenho no 
final do século XVII no Sul de Pernambuco ... 

· DARCY - Principalmente matar. Domingos Jorge Velho, numa de suas 
expedições, trouxe quatro mil orelhas de negros para mostrar que acabou 
com cem quilombos em vários lugares de Goiás. 

E.M. - Foi ele quem comandou as últimas expedições que finalmente 
destruíram Palmares, a maior resistência negra de que este país tem notícia. 
Palmares resistiu quase 100 anos, e só com a ajuda dos bandeirantes paulis
tas pôde ser arrazado. A destruição de uma resistência destas, fossem negros 
ou índios insurretos contra a escravidão, resultava em dividendos políticos e 
territoriais. Você sabia que a mulher de Domingos Jorge Velho, após sua 
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morte, insistiu junto à Coroa, no sentido de receber as terras que havia.J!l 
sido prometidas a seu marido pela destruição de Palmares? 

DARCY - Sim. Eram quatro mil orelhas, salgadas e secas e mostra a 
barbaridade do antigo sertanista. A designação que os jesuítas deram a esses 
paulistas foi terrível: mamelucos. Ainda se indica a mistura do índio com o 
branco. Curiboca ou mameluco. Qual a origem desta palavra? Mameluco é 
uma expressão islâmica, turca, creio, que designa aquelas crianças que os 
árabes tomavam nas áreas dominadas e levavam para as casas - criatório. 
Eram crianças com 2, 3 ou 4 anos. Nestas casas criavam escravos como se 
cria cavalos, com o mesmo zelo. Algumas crianças eram castradas, e as mais 
brancas, transforma~as em eunucos e, segundo suas habilidades, aproveita
das adequadamente. Podiam ser transformados, por exemplo, em genizaros, 
cavaleiros heróicos, que iriam atacar seu próprio povo. Poderiam vir a ser 
si paios, espécie de administrador, traidor; a palavra está contaminada por 
um sentido de violência, de opressao. Mameluco era o testa-de-ferro que 
podia chegar a ser um emir. Qual é o sentido profundo da palavra mame
luco? É o de alguém gerado pelo colonizador no ventre de outra mulher 
nativa e que depois é tomado dela para oprimir seu gentio materno. 

E.M. - Nos primeiros séculos do Brasil-Colônia as revoltas contra a 
opressao européia, quer de índios, conforme aconteceu inicialmente, quer 
desencadeada pelos negros, sempre contaram com a participação de mamelu
cos, cuja ferocidade contra seu próprio povo ficou célebre. Eram sempre 
índios destribalizados ou negros alf orriados. Os melhores instrumentos do 
opressor português e de seus filhos mestiços. 

Há exceções honrosas, graças a Deus. Vide o caso de Vicente Ferrei
ra de Paula, que chefiou a república Cabana, e que radicalizou a luta 
dos oprimidos de sua época, sem trair a causa de seu povo. Filho de um 
padre - branco naturahnente, dominador - com uma negra, optou pelo 
gentio materno. Parece-me pertinente esse reparo. 

DARCY - O filho da mulher indígena com o europeu é que viria a ser o 
brasileiro porque quase não entrou mulher européia no Brasil. Nós somos 
descendentes de mulher indígena, quase todo brasileiro tem uma carga 
imensa de sangue indígena. Nossa ascendência é índia. O que chamamos de 
o branco brasileiro não passa de indígena. Andando pela europa ninguém lá 
tinha dúvida de que eu não era espanhol, nem grego. Me perguntavam se eu 
era turco, sírio. Porque nao sabiam que eu poderia ser índio. Do ponto de 
vista racial, a minha cara, como a sua, é uma cara mais negro-índia ou 
índio-negra, muito mais do que européia. Pois bem: o mameluco é esse. O 
traidor do gentio materno. Esse é o paulista antigo. Esse é o bandeirante. 
Isto é, o sertanista. 

E.M. - Vamos à palavra sertanista, quando surge? 
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DARCY - A palavra sertanista veio a ser usada muito depois, em expe
dições geográficás. Demarcação de fronteiras, por exemplo. 

E.M. - Era uma gente que sabia andar no mato, não se perdia, dispunha 
de rumos próprios para se deslocar, herança que data desde a expansão, 
apreendida inicialmente com os índios, e depois ao alcance de negros e 
colonos. 

DARCY - Por exemplo, foi serta~sta o célebre Guia Lopes, herói da 
Guerra do Paraguai. Seu irmão realizou com o Barão de Antonina grandes 
expedições geográficas. A palavra foi se diversificando até que chegou nos 
innãos Villas Boas. - - - ·-.. . 

E.M. - Rondon, num certo sentido, também teria sido sertanista . .. 
DARCY - Rondon podia talvez ser chamado de sertanista, mas eu 

nunca vi a palavra aplicada a ele. No caso dele aplicava-se mais a expressão . 
geógrafo, explorador, expedicionário. Não foi uso identificá-lo assim. Ele 
usou sertanistas, usou práticos, como eu usei. É uma gente tomada no local, 
que conhece o ·sertão. 

E.M - O mateiro, né ... 
DARCY - No sentido de mateiro. Esse mateiro originalmente era um 

índio, ou descendente imediato porque só eles conheciam bem as imensas 
áreas onde viviam, e que entregava o país ao invasor. Eu era como uma 'espé-. 
cie de invasor científico, que, querendo chegar a uma tribo sem contato com· 
a civilização ou numa expedição científica qualquer levava os meus ma
teir~s. E com o tempo foi sendo dignificado. Os Villas Boas o que são? É 
gente num certo sentido muito egoísta, dentro de uma estrutura ambiciosa e 
altruísta. A obra deles é uma obra incompará.vel no mundo. Ninguém fun
dou povos. Eles pegaram um povo, os Iualapiti, por exemplo, que tinha 
desaparecido, e refizeram. 

E.M. - Não há exagero em garantir que a criação do parque do Xingu, 
teimosia deles, de que você fez parte, responde pela salvação de 15 nações 
condenadas ao extermínio. E ollia que as re~istências não foram poucas. 
Inclusive havia os que não viam com bons olhos a reunião, numa mesma área 
cultural, de grupos tribais até mesmo hostis. 

DARCY - Eles salvaram dezenas de povos do Xingu que sem a presença 
deles teriam desaparecido. Eles próprios aceitaram o termo sertanista no 
sentido de gente que aprendeu o sertão e que dirigia expedições. Mas quem 
eram eles? Funcionarios da Light, funcionários municipais de São Paulo, que 
não sabiam nada, aprenderam a ser 8ertanistas no mato, com os verdadeiros 
mateiros. Só que depois de fazerem expedições durante anos viraram isso 
que chamamos de sertanistas~ Mas eu acho que o termo é ruim para os Villas 
Boas, é mal aplicado, porque eles não são exatamente mateiros. Têm um 
certo nível intelectual, bem diferente do caboclo de que falamos, e também 
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porque eles estavam motivados, desde o primeiro momento, por uma atitude 
solidária para com os índios, que faziam deles indigenis.tas. 

E.M. - Agora entramos no miolo da questão, já que indigenismo englo
ba ~a postura mais dim.ensionada, mais ab~angente; do que qualquer des
sas categorié!s acima mencionadas. 

DARCY - Esta palavra foi introduzida no Brasil, nas últimas décadas. 
Não havia antes indigenista. O que há na tradição brasileira é a palavra 
indianista. 

E.M. - É um movimento literário. 
DARCY - São aqueles que escreviam romances sobre os índios. In

dianista foi José de Alencar. Era uma escola literária, que não queria saber 
nada do índio real. O brasileiro, com muita vergonha de ser mulato, des
cendente de negro, queria passar por descendente de índio. 

E.M. - Esse tem sido um fenômeno universal. Ninguém quer ser descen
dente de uma etnia escrava. 

DARCY - Então dezenas de famílias mudaram seus nomes europeus e 
adotaram sonoros nomes indígenas. Mas o indianismo foi moda aqui, 
copiado de moda européia, já que na Europa começaram, rousseauniana
mente, a explorar na literatura romântica a figura do índio, de um índio 
cheio de nobreza, de qualidades excelsas e superiores. Aqui também surgiu, 
por cópia, uma literatura assim. Na poesia, Gonçalves Dias, foi a grande figura 
do movimento, assim como no romance, Alencar. Esses são os chamados 
indianistas. 

E.M - Por outro lado, apesar de toda essa postura colonizada cultu
ralmente, é com esse movimento que surge, em nosso país, pela primeira 
vez, um movimento literário de fundo nacionalista. Apesar do índio estereo
tipado, apesar do modelo rouesseauniano, o tema, a vertente era nacional, o 
que constituía algo de muito ostensivo para a época. 

DARCY - É bom lembrar que no ano em que Gonçalves Dias escrevia 
seu grande poema Os Timbiras, esses índios, em Caxias, sua terra, estavam 
sendo contaminados propositalmente de varíola. Eu não sei se ele se preo
cupou absolutamente com isso. Ele, dos timbiras, o que fez foi tirar algUma 
coisa que servia para sua glória literária, dando-nos urna imagem de que o 
Brasil se orgulhava de ser timbira e não negro. Mas os timbiras mesmo, 
concretos, humanos, de carne e osso, com nervo, capaz de dor, estavam 
sofrendo dores inenarráveis. 

E.M. - É a aplicação, a nível de superestrutura, de que uma origem 
indígena, recomenda melhor que urna origem negra. 

DA RC'Y -- E a própria identificação dele - Gonçalves Dias - mulato, 
co1n os ·ri1nbira, é u1na operação compensatória. Ele não queria passar por 
negro. E l'SSJ foi a vcr~onha de nn1 itos ou I ros hrasilciros durante décadas. 
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Isso é 11n1a l.'ois~1 l1cn1c1Hla do nossa h1sl(111a . Ni>~ so111os 11111 povo 111c~11e,:o, 
dl' índios e: negros, e len1os 1nuila difit.:uldadc cn1 at.:cila1 11os~a 11cg1 ilude . () 
prin1eiro rnodo de aceitar a negritude foi a indianidade . 1.-ui adotar a idéia de 
que somos índios. Em cada família há uma pessoa dizendo que un1a avó foi 
apanhada a laço. 

E.M. - Eu nunca ouvi ninguém dizendo que em lugar e.la avó, foi o avô. 
E aí se revela mais um componente machista dessa sociedade racista que 
quer apagar com.esponja sua origem negra, portanto escrava. 

DARCY - Nenhum avô foi apanhado a laço. Os avôs eram comprados 
no porto, procedentes da África. Tanto quanto indígenas nós somos afri
canos. Mas não assumimos. Agora é que o brasileiro começa a ter orgulho dis
so porque também o negro, aqui e no mundo, começa a ter consciência de que 
é bonito. Portanto, esses termos, têm muitas contaminações. Um termo que 
se usava no Brasil era indianista. Indigenista nos veio do México e dos países 
hispano pan-americanos, em que a palavra designava pessoas que· se dedi- 1 

cavam à proteção do índio. Era uma coisa em que o Brasil tinha uma grande . . . 
tradição, que começou com Rondon. O General Rondon era uma figura 
extraordinária. Ele participa da luta pela República. Vem menino de Mato 
Grosso, filho de índio, parece que dos três lados. Havia um ancestral qual
quer que não era índio, mas a avó seria Bororo; esse índio Bororo entra na 
Escola Militar, com grande talento, vai ascendendo na vida, chega a ser lente 
de Astronomia na Escola Militar, na Praia Vermelha, Urca. Num certo 
momento adere ao Positivismo como filosofia, e como religião. A partir daí 
ele se negou a continuar como lente da Escola Militar. Achava que sendo um 
sectário, positivista, nã"o podia exercer o magistério. Naquele purismo que 
havia no princípio do século, ele pede uma tarefa militar numa área onde 
pudesse construir o Exército que propôs Augusto Comte. O Exército do 
Estado Positivo. Então Rondon sai para construir as linhas telegráficas. E 
essas linhas telegráficas vão ligar o Rio de Janeiro à fronteira com o Para
guai, à fronteira com a Bolívia, e depois com o Acre. Na mão de qualquer 
pessoa isso seria uma tarefa militar complexa e desafiante. Nas mãos de 
Rondon foi uma tarefa humanista, porque ele era um humanista, um filó
sofo positivista pelo mato. Ele é o indigenista brasileiro. É o homem que 
atacado com a tropa, pelos Nhambiquaras, impede que a tropa revide e 
pronuncia a célebre frase que é o ponto mais alto do humanismo brasileiro: 
"morrer, se preciso for; matar, nunca". Quer dizer, nós somos os invasores. 

E.M . . - Houve, entretanto, um certo exagero. Pelo que nos consta o 
Rondon pronuncia essa frase, mas não a destina somente aos índios. É uma 
concepção de mundo, como filósofo, perante todos os hortlens. Tanto assim 
que a tarefa de combater a Grande Marcha de Luís Carlos Prestes, de quem 
ele discordava, tornou-se um constrangimento, porque implicava em mais 
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uma violência. E o positivismo do velho Rondon era ortodoxo, contra qual
quer forma de violência, fosse contra índios, fosse entre civilizados. 

DARCY - Não podemos sair matando. Temos é que amparar. Nesse 
momento dá-se o primeiro grande choque, no plano ideológico, no Brasil. A 
ciência antropológica aparece no Brasil através de uma figura cientifica
mente muito importante, altamente competente, que era o diretor do Museu 
Paulista, Von Thering, homem de ascendência alemã. Antropólogo. de alto 
nível, enchia-se de carinho pelos seus compatriotas, famílias como a do 
Geisel, imigrantes, que vinham da Alemanha, que se estabeleciam em St. :-i 
Catarina, sobretudo no vale do l tajaí, desencadeavam a guerra, por que lhes 
foram dadas terras que pertenciam aos índios, uma variante Kaingang; cha
mada Xoklen. E cada ano havia colonos, famílias de colonos, mortos pelos 
índios. E centenas de índios trucidados pelos colonos. 

E.M. - Resultado do massacre do lado de lá, isto é, as dezenas de índios 
assassinados sem registro ou notícia. 

DARCY - Na medida em que esses colonos iam ocupando mais terras 
pertencentes aos índios, que tinham sido dadas a esses estrangeiros, e que 
\}ão eram .. dadas a nenhum brasileiro, isso porque se acreditava que esses 
alemães iriam melhorar a raça brasileira. Todo um racismo havia aí, que vem 
desde o Império, desde a Colônia. Esses colonos comoviam muita gente. Mas 
ninguém se preocupava com o índio. E havia bugreiros. Estes eram bandos 
de assassinos de índios, superarmados, que andavam pelo mato, e antes de 
uma colônia alemã, italiana, ou polonesa se instalar, lá iam eles matar os 
índios, limpar o terreno. 

E.M. - Na Amazônia esse processo se repete, bem depois, diga-se mes
mo até recentemente. No Acre, ainda pela década de 40, t inha-se notícias 

· das "correrias" que eram grupos de nordestinos armados que, a serviço de 
seringalistas, latifundiários, cercavam aldeias, ao raiar do dia, e destruíam 
tribos inteiras. Ainda hoje, quando se divulgam noticias espalhafatosas de 
que se contatou índios de olhos azuis, índios de cor não mais amarela, · 
estamos diante da memória concreta desse período. Qs índios se defendiam, 
e não havia outra alternativa, e atacavam as "colocações" - casas de se
ringueiros - levando muitas vezes crianças brancas, ·que adotavam, filhos 
de cearences, e as muJheres, pois precisavam aprender o manejo das armas de 

fogo. 
DARCY - E o Governo de vez em. quando proibia os bu.greiros de 

atuarem. Num destes momentos o Von Thering, diretor do Museu Paulista, . 
se comove com o drama dos colonos e em 1908, chega a publicar um artigo 
em que reclama do Governo federal wna solução. Ou bem decidida que 
aquela terra era dos índios, e portanto renunciava à colonizaçao européia, 
ou bem aceitava a tarefa da civilização. E limpava aquele mato de tanto 
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índio brabo mandando tropa do Exército acabar com ~les~ O que não era 
possível é que os colonos continuassem a ser sacrificados. A colocação dele 
foi tão brutahnente posta que causou um grande escândalo. 

E.M. - Mais uma triste memória. 
DARCY - Bugreiro sempre houve matando mdios, e ninguém dizia, 

conforme a moda bem brasileira. Mas quando alguém, diretor de um Museu, 
antropólogo, propõe que o Exército acabe com eles, abre-se um estrepitoso 
debate que comove a opinião pública das cidades. Em função disso é que foi 
criado o SPI (Serviço de Proteção aos fndios) em 1910. E diga-se de pas
sagem contra um antropólogo, de enorme reputação, contra uma antropo
logia cientificista que é a mesma que defendia o racismo, que explicava o 
atraso brasileiro pela mistura de raças, uma antropologia que era antündí
gena .. . 

E.M. - Enfun uma antropologia a serviço do colonialismo, da domina
ção estrangeira, uma antropologia que nascera dos escombros da ocupação, 
do extermínio. 

DARCY - A tradição antropológica não é nenhuma flor que se cheire. 
Antropólogos eram muitos europeus que vinham aqui estudar os mdios . 
como bicho, num meio estranho. Repelindo a velha postura de ver o índio 
rousseaunianamente, como o homem original, o homem sem pechas, sem 
manchas, viam neles, agora, os signos do atraso e da decadência, destinados a 
desaparecer. 

E.M. - Nas primeiras décadas da descoberta da América discutia-se 
muito se o índio teria alma ou não, se o sangue derramado por Cristo os 
absolvera do pecado original, se podiam ser utilizados como mão-de-obra 
escrava, ou não. A Igreja se envolveu calorosamente nessa discussão. 
Enquanto isso, portugueses, ingleses, holandeses e espanhóis desenvolviam 
os célebres escambos, ludibriando e transformando desde logo o índio em 
mão-de-obra escrava. 

DARCY - Vieram ·alguns deles com grandes qualidades, como cientis
tas, mas desinteressados pelo índio como destino. E considerando que era 
fatal o desaparecimento desses índios. E alguns com postura racista, que 
influenciou muito a "inteligência" brasileira. O Brasil considerou o racismo 
como sendo a melhor teoria européia da época. O que a Europa exportava 
para nós, para explicar o nosso atraso, era muito curioso. Primeiro o Trópico 
não servia para fazer civilização, diziam eles, e segundo com um povo mistu
rado, com tanta presença de negro e índio, nãÓ dava mesmo. Essa explicação 
européia escondia o fato real, que o nosso atraso se devia à exploração 
Colonial e à exploração classista. Mas isso convinha também à classe média 
brasileira. Durante anos os melhores intelectuais brasileiros sofreram muito. 
Êuclides da Cunha, Sílvio Romero. quase todos eles. Isso porque introje-
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taram em si essa explicação interesseira européia, que não via a causa real do 
atraso, que não queria mostrar a causa real ... 

E.M. - Interessa dizer que Os Sertões, de Euclides da Cunha, um dos 
monumentos de nossa literatura no século XX, é também um monumento 
de racismo. Imaginemos se um ditador brasileiro, hoje, fosse contaminado 
pelo racismo dessa leitura. 

DARCY - Então essa teoria desviava a atenção para o clima, a raça, a 
tradição, a colonização portuguesa ·etc. O SPI portanto começa sem conhe
cer a palavra indigenista. Havia uma ação de proteção aos índios, e era uma 
ação do t ipo positivista. E que se opõe, entra em choque com a outra 
ideologia protecionista que era a das missões religiosas. Até entao toda a 
proteção aos índios se dava através das missões. Mas as missões eram da 
Igreja antiga, a Igreja prb-conciliar, que era a Igreja ocidentalizadora, em que 
a função dela era de uma intolerância total, de acabar com as heresias, 
destruir os feiticeiros indígenas, acabar com a falta de vergonha das grandes 
malocas indígenas, em que eles não compreendiam haver dentro delas toda 
uma série de regras, muito precisas, de relações sexuais, de casamento. Acha-

. vam aquilo uma promiscuidade total. Queriam, portanto, acabar com as 
grandes casas indígenas, e fazer pequenas casinhas para famílias unicelulares. 
E exerceram, apesar disso tudo, um papel positivo, num determinado plano; 
era melhor ter um missionário que protegia almas, do que um fazendeiro 
que matava. Mas o missionário, em geral, era intolerante e opressor. S6 com 
João XXIII é que a Igreja muda de atitude. 

E.M. - Diga-se mesmo, que desde C.onstantino, isto é, durante 1 7 sé
culos, a Igreja esteve afastada do povo, comprometida com a dominação. 
Não que isso tenha acabado, mas hoje há uma nova Igreja, a Igreja de 
Teologia da libertação. 

DARCY - O choque entre Rondon e seus . positivivistas e os que o 
sucederam, que são os antropólogos indigenistas, terminou acontecendo. Os 
indigenistas criados pelo exemplo de Rondon, como Gama Malcher, que já 
não eram· positivistas, constituem uma corrente. O indigenismo já começa, 
portanto, a se constituir numa ideologia de respeito às culturas primitivas, 

. dentro da linha traçada por Rondon; o índio está condenado a ser índio 
porque não pode ser outra coisa. Ele só sabe viver segundo seus costumes. 
Esses costumes mudam lentamente. O que temos que fazer não é transfor
mar o índio num não-índio, mas transformá-lo n.um índio melhor; mais 

· armado de instrwnentos, mais protegido contra as nossas enfermidades, com 
a garantia da terra em que vivem, já que ocupam parcela tão ínfrma do país, 
que podemos e devemos respeitá-la. Isto é o que tenta faier Rondon criando 
uma estrutura administrativa que cobriu todo o país. Ele chegou a organizar 
200 postos in~ígenas. Seria necessário fazer muito mais. A maior parte dos 
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índios que ainda existem, deve-se a Rondon. Sem Rondon teriam desapa
recido. 

Isso se deve, portanto, a wna atitude que era posi tivista-in.digenista. 
Nisto ocorre, também, que começa a haver uma outra antropologia no Bra
sil, interessada nos índios, como destino. Os iniciadores fomos eu e o Galvão 
(Eduardo Galvão, falecido recentemente) - o Galvao fonnado pelos norte
americanos, pelo Charles Wagley, no Museu Nacional, e eu fonnado pelo 
alemão Baldus, em São Paulo. Eu fui o primeiro, no Brasil, contratado como 
etnólogo profissional. Não procurei fazer uma tesezinha, uma pesquisazinha, 
e sim dedicar minha vida ao estudo das populações indígenas, na seção de 
Estudos que o Rondon havia criado no SPI. Entao foi aí que comecei a fazer 
pesquisas, passando meses e meses com os índios e o meu interesse era 
puramente científico. Ir lá, numa expedição, apreender dos índios o que eles 
podiam me ensinar e me dar, para fazer minhas teses doutorais e universi
tãrias. Cheguei a ter um nome internacional publicando artigo~ sobre mito
logia, sobre parentesco, sobre arte indígena, coisas que eram muito apre
ciadas lá fora e interessavam à ciência internacional. 

E.M. - Até aí uma postura comum até mesmo nos nossos dias ... 
PARCY - Mas aos poucos eu fui sendo ganho pelos índios, no sentido 

de que eu comecei a me interessar por eles como destino. E comecei a perce
ber que os problemas da aculturação, da integração eram muito mais impor
tantes do que o parentesco, do que a arte , .do que a mitologia. Entao come
cei a alterar a minha antropologia. E nessa época sai o Eduardo Galvão do 
Museu Nacional e vai para o SPI. Eduardo Galvão, o maior antropólogo 
brasileiro. E nós. dois , no SPI, retomamos a melhor tradição antropológica
etnol~gica brasileira que procedia d~ um alemão, chamado Kurt Nimuendaju. 

E.M. - Seria pertinente você agora fazer uma retrospectiva da antropo
logia brasileira. 

DARCY - A antropologia brasileira não é nada do que possamos nos 
orgulhar. Posso dizer que eu fiz uma etnologia, que em certa altura voltou-se 
para os índios. O Galvão também fez a mesma coisa. Ele achava que a tarefa 
dele, como antropólogo, era organizar o SPI. 

E.M. - Isto deixa bem claro, que a Funai que aí está, oriunda do SPI, 
com todos os seus erros, é uma vitória de uma corren t1, progressista, um 
legado de Rondon, embora por outro lado seja também um braço da coloni
zação. 

DARCY - Nós, eu e o Galvao, retomávamos assim, a postura do 
Nimuendaju. Esse Nimuendaju, um alemãozinho que sai da Alemanha, na -
primeira década do século, sem curso universitário, mas com um conhe-
cnnen to enonne, chega ao Brasil e vai estudar e conviver com os índios 
Guarani, no Sul de Mato Grosso e em São Paulo. Lá os índios o batizam e 
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ele era Kurt ... , que substitui para Kurt Nimuendaju. É uma palavra 
heróica, que os índios deram a ele; significa construtor de casas, mas num 
sentido de casa que ampara, que protege. Ele adotou esse nome. Esse 
homem viveu depois 50 anos dedicados aos índios. A obra de Nimuendaju 
sozinho é mais importante do que a obra de todos os etnólogos brasileiros 
juntos. 

E.M. - Inclusive do que a sua e a do Galvão? 
DARCY - Inclusive a nossa. Eu tenho uma obra importante, Galvão 

também, outros têm obras importantes. Pois bem: nós todos, tudo somado 
de um lado da balança e de outro a de Nimuendaju, a dele pesa muito mais. 
E para vergonha · nossa a obra de Nimuendaju está publicada no mundo 
inteiro; em alemão, francês, inglês, menos no Brasil. O Museu Nacional 
recebeu há 30 anos todo o acervo da obr·a dele, com o compromisso de 
publicar e nunca publicou um só volume. O pessoal do Museu Nacional edita 
uma porção de bobagens deles, mas nunca publicou a obra de Kurt Nimuen
daju, que mudou o caráter da · antropologia brasileira. Nós todos somos 
antropólogos porque conhecemos a obra de Nimuendaju. Ninguém duvida 
de que a obra dele é a mais importante, de toda a etnologia da América 
Latina. Isso é reconhecido desde 40, ele morreu nessa década. Senti4- que ia 
morrer e retornou para os Ticunas. Nimuendaju é importante não só porque 
ele deu, junto às tribos que estudou - em algumas delas se demorou 1 O anos 
- uma etnologia completa, seus costumes, seu modo. de ser, sua concepção 
do mundo, e não há dúvida de que essa obra será republicada no ano de 
2.500, no ano 3.000 porque são fontes básicas para conhecer fases do huma
no. Assim como cada ano nós republicanos a obra de Hans Steine que em 
1530 viveu dois anos com os Tupinambás, na costa de São Paulo, porque é 
um texto que nos dá uma imagem de um povo desaparecido. Eu tenho 
certeza, quanto a mim, que a minha obra teórica pode durar 10 anos, 20 
anos mais. A minha obra que poderá ser republicada no futuro são meus 
estudos de etnologia. É pena que a maior parte dos antropólogos brasileiros 

·pôs a perder totalmente essa etnologia que deveria .ser deles. Em lugar de ir 
como o Nimuendaju a uma tribo, tentando entendê-la, ver o mundo com os 
olhos dos índios, dominar a compreensao do mundo deles e dar deles uma 
imagem, o ~ue fazem é um trabalho de ilust~ação de teses estrangeiras, de 
qualquer Le1-Strauss, de qualquer teórico boboca, francês ou norte-ameri
cano. Ilustram essas teses com exemplicações locais. 

E.M. - Mais uma vez a tão batida dependência cultural, as cabeças 
colonizadas, a introjeção da inferioridade, resultando tudo num sectarismo 
sempre em moda. 

DARCY - Dos livros desses antropólogos não vai ficar nada. Porque é 
um exercício de aplicação local de puxa-saquismo com respeito_a teorias 
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vindas de fora, que são teorias de modà, e que amanhã não existirão mais. 
Da obra dessa gente vai ser impossível concluir, ou extrair uma ·etnologia, 
porque nada há, ou mesmo nunca chegaram a entender. Disso tudo resulta, 
que grande parte das ciências sociais, e . ., paJi:ticu~e.nte da antropologia 
brasileira, é o que eu cqamo· de cavalo-de-santo. Porque são caias, .. por cuja 

. . 
boca, estão falando Levy-Strauss, ou qualquer inglês que esteja na moda. E 
no caso aqui do Museu Nacional ou outras entidades estão muito mais 
interessados ou estão tão pouco interessados em dar continuidade à tradi
ção de sua própria instituição, que há décadas não refaz.em as exposições. As 
exposições de etnologia que dão imagem do índio há 30 anos permanecem 
as mesmas, estão paradas. O Museu Nacional tem agora dez vezes mais antro
pólogos do que já teve em qualquer tempo. No passado sempre se encontrou 
um modo de que a imagem das populações indígenas fosse mostrada. Pois 
bem: as exposições estão fechadas há décadas. E não há indicação de que 
venham a ser abertas. O mesmo aconteceu com o Museu do fudio que 
organizei. Transferiram para uma casinha em Botafogo. A impressao que se 
tem é que o país tem vergonha de suas populações originais. E há uma 
antropologia, uma etnologia, interessada em tudo que é tema aleatório, mas 
muito pouco interessada nisso. Uma coisa muito bonita aconteceu recen
temente; diante da última ameaça que os índios sofreram do Governo e 
Ministro genocidas - que queriam decretar. a emancipação do índio, que se 
traduziria na capacidade de dissolver tribos, como quem dissolve uma famí
lia - , todos os antropólogos tomaram posição. Alguns hesitaram muito, 
tiveram muitas dúvidas, tiveram muita vontade de apoiar o Governo, apoiar 
a Ditadura, mas acabaram tomando uma posição em defesa dos índios . 

. E.M. - Darcy, por questão de método, voltemos ao núcleo de nossa 
conversa ... 

DARCY - Veja, nós temos uma base para ver o problema que você 
colocou; em primeiro lugar não há uma antropologia que por ser antropolo
gia possa substituir aquela atitude indigenista. Temos antropólogo que é 

1 inimigo do índio, temos antropólogo que é indiferente ao índio, ou antropó- · 
logo, o que é muito freqüente, que está interessado em apreender do índio. 
Fle vai lá, tira do índio o que é necessário para fazer suas tesezinhas dou
torais, para fazer sua carreirinha universitária, mas não quer saber do índio, 
senão para manipulá-lo em favor próprio. E muitos deles nunca chegam 
mesmo a entender, porque já vão para aldeia, apenas ilustrar wna tesezinha 
do professor estrangeiro para obter o doutorado, e permanece sempre um 
·alienado.' ~-o que eu chamo o cavalo-de-santo. Estes não prestam pra nada;· 
nem para a cultura brasileira, nem para os índios. Há entretanto antropólo
gos dentro da .linha de Nimuendaju, dentro da linha do Galvão, dentro de 
uma linha de participação com o índio, de comoção com seu destino, e..que 
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entendem que o médico não se interessa pelo doente porque a doença seja 
bizarra. Um médico é alguém que deve se interessar pelo doente. Um antro
pólogo, cuja proftSsão é estudar povos, tem deveres éticos para com os povos 

. que ele estuda. E entre os temas que estuda, se há um mínimo de juízo tem · 
que incorporar o problema indígena. A estupidez de estudar os índios a frio, 
como cobaias, é tão grande, que eu, quando percebi isso, mudei toda a 
minha atitude. O objetivismo cientificista é tão burro para com o índio, é 
como se alguém decidisse estudar em 1945, a forma da família alemã e a 
moral alemã em Berlim. Em Berlim, 1945, debaixo das bombas, destruída 
dia e noite, não havia condição nenhuma de se estudar a forma nem a moral 
da família alemã. ·Debaixo daqueles bombardeios não havia instituiçãó 
social, ou nenhuma moral, que se pudesse manter. 

E.M. - Eu não tenho dúvida nenhuma, Darcy, que esse exemplo, que 
você acaba de dar, justifica, por si só, essa longa conversa. Nada mais pre
ciso. Nunca tinha ouvido antes uma definição - sim, vale ~orno uma defini
ção -, tão clara de uma certa antropologia, de que você acaba de falar, e a 
situação atual de nossas populações indígenas. 

DARCY - Os índios brasileiros estão vivendo como quem se encontra 
debaixo de ·wn bombardeio. Bombardeio tremendo, de ameaças de t9da a 
sorte ... 

E.M. - Desde a época da descoberta, logo após o ciclo do pau-br~il , já
que até então as terras não eram ainda cobiçadas, nem se precisava do : 
trabalho escravo do índio. 

DARCY - A maior parte deles fugindo, de um lugar para outro, sem 
segurança de terras, ofendidos, humilhados. Considerar que os costumes que 
se observam agora são os costumes tradicionais, sem se interessar pelo des
tino, a condição de vivência, a opressão que está sofrendo, é também uma 
atitude anticientífica. Isso em grande parte se explica porque a ciência é 
wna atitude charlatanesca, uma postura de gente que escreve discursos uns 
para os outros, com a fmalidade de fazer sua carreirinha, e que o com
promisso com a verdade é muito mais formal do que verdadeiro. De um 

. lado, portanto, não existe wn ~tropólogo, que só pelo fato de ser antropó
logo, está preparado para assumir tarefas que o missionário asswne por uma 
razão religiosa, ou que um indigenista como o Orlando e Cláudio Villas Boas 
asswnem por uma razão ética. 

E.M. - Qual é a saída então? O que fazer? 
DARCY - A saída será produzir mais antropólogos com atitudes 

melhores. S desejável também produzir mais missionários, com atitudes 
responsáveis, corno esses que o CIMI (Conselho lndigenista Missionário) está 
préparando agora, que vão para os índios sem querer convertê-los, como as 
freirinhas do Padre Foucoult, da aldeia Tapirapé, que têm uma atitude de 
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ajuda? Também isso é desejável. Nós podemos multiplicar os Villas Boas? 
Podemos multiplicar as freirinhas do Padre Foucoult? É.improvável. Então a 
única coisa que pode salvar os índios, sã'o os próprios índios. 

E.M. - Pessoalmente tenho vivido o que você acaba de dizer. Apre
sença de civilizados - antropólogos, sertanistas, jornalistas, etnólogos-, por 
mais bem intencionados que sejam, termina por envolver os índios nas ambi
ções, lutas e disputas nossas. É o que está ocorrendo, me parece, atualmente. 
Cada grupo garantindo ser o melhor para o índio, e ap'ontando na facção 
adversa o inimigo do índio. E o índio, diante disso tudo, fica perplexo, 
atordoado, manipulável, nas mãos de um, e outro. K.rumari, da aldeia 
Txucarramãe, me disse mais ou menos o que você, Darcy, acaba de dizer: 
"civilizado não pode ajudar índio. Civilizado está perdido. Só índio pode 
compreender índio". 

DARCY - O que urge agora é superar o indianismo, que era romântico, 
o indigenismo que exige ou uma unção missionária, ou uma vocação cien
tífica, junto com uma atitude humanística, ou uma postura altruística do 
tipo dos Villas Boas, que resultou egoisticamente, pois deu a eles as vidas 
mais belas que o Brasil teve na nossa geração . .. Quem, da nossa geração, 
será lembrado dentro de 50 ou 100 anos? Os Villas Boas. Eles fizeram um 
padrão novo de gente. Um padrão que é desejável. Teria sido tuna besteira 
total os Villas Boas continuarem na Light, para ser um diretor, ou na prefei
tura para ser um funcionariozinho de merda. Eles fizeram uma coisa sábia. 
Dedicaram suas vidas a uma obra dignificante para eles, e útil para os índios. 
Mas o diabo. é que essas pessoas não são multiplicáveis. 

E.M. - E da participação dos índios na condução de seus destinos? 
DARCY - Que o destino dos índios seja entregue a eles mesmos. O 

caminho é o que o CIMI está fazendo: reunir chefes indígenas para conversar 
uns com os outros, para tomarem consciência, e assumir suas comunidades. 
No dia em que isso ocorrer ficará muito incômodo ser funcionário da Funai. 
Põrque um índio estará perguntando: E esse touro que você vendeu? Ven
deu por quanto? E o que fará com esse dinheiro? Atualmente nenhum 
índio pode perguntar isso a ninguém. Por que muitas vezes o funcionário da 
Funai é um todo-poderoso, que decide que será vendida a floresta tal, ou 
arrendada a terra tal, e que o dinheiro vai para Brasília e que o Sr. General 
diretor em Brasília, decidirá o que fazer. O Governo gasta muito dinheiro 
com a Funai, mas eu suspeito, e parece que é verdade, que a maior parte 
desse dinheiro é ·para pagar salários em Brasília. Eu acho que em nenhum 
posto indígena deve haver qualquer funcionário que não seja índio. 

E.M. - Precisamos ir .devagar, Darcy. Eu também concordo com você. 
Mas eu aprendi também com você, que não se pode precipitar o processo' de 
integração. O salário eu acho ótimo. É bom que um índio ganhe Cr$ 15 mil. 
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Mas me parece teme~ário que nwna população de 2 mil índios, apenas uma 
dúzia receba esse salário. Se essa situação não se resolver, o que será impos
sível, dentro da própria dinâmica capitalista em que o índio foi lançado, . 
estaremos desservindo a tribo inteira, dado a f onnação de castas privile
giadas, que naturalmente surgirão, com interesses específico e distintos, por
tanto divorciados do ·restante da comunidade. Olha, na última viagem que 
fiz ao Xingu, em dezembro passado, lá me encontrava, quando desceu um 
índio num avião da Funai, que você diria tudo, menos que fosse um índio. 
Não é que tenhamos aquela· visão de que vestiu roupa deixou de ser índio. 
Você sabe que- não é nada disso. Era um garoto da Rua Augusta. Com a 
roupa, com o cabelo, com o sapato bico"fmo, tipo John Travolta. Isso, diz o 
Pedro Agostinho, revela um profundo desejo de identificação com a etnia 
dominante. . . 

DARCY - Eu falei que diante d~ política da Furtai, que destina parte · 
substancial de sua dotação para funcionários civilizados, nada mais justo que 
o índio também tenha seu salário. Muita gente fica assustada, com a idéia, 
muito romântica, de que o índio tem que ficar lá preservado . .. ,. 

E.M.·-· O que não é o nosso caso. Queiramos ounão, a sociedade capita
lista vai envolvê-los. O que discuto é o ritmo, a pressa desse prqcesso. Ou será 
que teremos que reconhecer que a revolução socialista seria a única forma viá
vel de sobrevivência desses povos, para que não repitamos aqui, o que ocorre 
nos Estados Unidos? 

DARCY - Dinheiro existe nesse mundo. Fui eu que redigi o projeto do 
Parque do Xingu. Em 1952. Nesse ano se tratava de dar, aos índios do 
Xingu, a oportunidade de ter um tempo de décadas para receberem os 
in~trumentos . da civilização, sem serem destruídos. Se deixassem aquela área 
ser atravessada por estradas, se ocorresse o que era f atai, dar .ª cada tribo um 
territoriozinho como Rondon fazia, teriam entrado f~endeiros e o mundo 
do Xingu teria sido dilacerado. A idéia era reservar para os brasileiros do ano 
3000 um pedaço do Brasil de ontem. Foi esse o argumento que utilizei junto 
ao Presidente Getúlio Vargas. 

E.M. ,- Uma área que seria preservada do incêndio geral que tomou 
conta deste país, desde a chegada dos europeus. 

DARCY - O Parque do Xingu não foi feito para os índios. O argu
mento que utilizei foi de que seria um pedaço da natureza que permaneceria 
intocado. O Brasil todo se queima. Cada queimada alcança de 800 a 2 mil · 
graus. Destrói a microfauna, destrói a flora, destrói tudo. Depois fizemos um 
projeto para mais nove parques. No Governo do Jânio Quadros esses parques 
seriam aprovados. 

E.M. - Com a renúncia todos eles foram abandonados, e daí para frente 
o que se fez foi tentar decapitar o já existente, confonne aconteceu com o 
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Parque do Xingu, que hoje tem uma rodovia, antieconômica e ultrajante, 
cortando a sua faixâ. mais rica, o norte da área. 

DARCY - O Parque é muito importante porque permite wna continui
dade, pennite que os índios transitem, que convivam entre si, sem serem 
molestados. O parque dos Y anomany seria o segundo, após o Xingu, â ser 
aprovado. Essa é uma das maiores tribos brasileiras, com 6 mil índios. Que 
fez a Funai, e esse Ministro do Interior que acaba de sair, Rangel Reis? Em 
lugar de darem a área do parque, para os 16 grupos principais Y anomany, 
oferecem 16 áreas separadas. A intenção é evidente: dando 16 áreas, ainda 
que no total correspondam à mesma dimensão do parque, o fato de estarem 
separadas em 16 áreas isoladas permitirá, certamente, a presença dos fazen
deifos entre elas. Os índios vão se sentir isolados e não terão condições de 
manter suas vidas. 

E.M. - Há o pior ainda: a fazenda é equivalente, senão pior, que a 
estrada. Vide o caso do Parque do Xingu, do Aripuanã, e mesmo do Ara
guaia. O parque do Araguaia foi desativado, o Aripuanã está cercado de 
posseiros, e o Xingu em torno dele criou-se um cinturão de ~azendas. Essa 
estratégia está se revelando muito bem sucedida. A convivência da fazenda, 
de seus empregados, de wn estilo de vida, tenninam dividindo os índios 
internamente. Com a passagem da BR-080, e a presença das fazendas na 
periferia, fumou-se uma cisão no grupo Txucarramãe, e wna facção aban
donou o parque, em parte aliciados e manipulados por fazendeiros. 

DARCY - Em 1952, toda a nossa ênfase, era garantir o isolamento do 
Xingu. Era para que os índios tivessem tempo de lentamente irem sofrendo 
a aculturação e se acercando de nossos costumes, como é inevitável que 
ocorra. O que detennina se o índio mantém ou não mantém a sua cultura 
não é uma decisão do índio. É a presença ou não da civilizaçã'o. Isto ocorreu 
nos últimos 25 anos. A tendência nossa era de isolar. Mas nos próximos 25 
anos, até o ano 2 mil, os contatos dos índios do Xingu com a civilização vão 
se amiudar muito mais. Então eles têm que ser preparados para esse contato. 
E única fonna de preparar é ter funcionários adequados, com atitude indige
nista, é ter cientistas que mereçam este nome, e que não sejam gigolôs de 
índios, como dizia Noel Nutels. Mas é preciso sobretudo que os índios 
assumam seu próprio destino, e que .só eles decidam suas lideranças. Uma 
das f onnas disso é criar professores bilingües. E que sejam índios. Preparar 
índios, para que eles mesmo ensinem. Ou ter funcionários também índios. 
Eu entrevistei 60 professores bilingües no Peru. Lá havia a hipótese também 
que isso era muito deformante; wn índio ter wn salário, onde ninguém tem 
salário monetário. Ter um salário f omecia wn pode~ muito grande. As acusa
ções é que com isso se desenvolvia um despotismo contra as chefias tradicio
nais, além de um domínio econômico, um capitalismo indígena em que esse 

98 

• 



índio virava dono da tribo. A conclusão a que cheguei é que os benefícios 
são maiores que os malefícios. O índio que chegou a uma posição qualquer, 
de professor, de funcionário, porque tinha wna certa habilidade, é o melhor 
intermediário com a civilização do que alguém da tribó, que ali se encontra, 
sem sair. E mais: leva uma informação muito melhor que aquela ftltrada por 
um antropólogo, ou um funcionário da Funai, ou mesmo um Villas Boas, ou 
um missionário, por melhor que sejam as atuações de cada uma dessas pes
soas. A pessoa mais capaz de defender o índio contra o invasor, é o próprio 
índio. Só o fato do índio saber fazer conta, impede que ele seja explorado 
de uma forma incrível. Cada antropólogo, cada visitante do Xingu é um 
ladrão, em geral. Porque chegam lá, trocam uma calça, que para ele repre
senta meia hora de trabalho, por um arco que para o índio representa uma 
semana. São capazes de trocar um colar Kalapalo, que o índio leva três 
meses para produzir, por uma camisa velha. Essa atitude espolia tiva, fre
qüente, e de gente que não receberia nunca um índio em casa, por uma 
semana sequer, mas que confortavelmente chega lá, e fica semanas e meses 
seguidos explorando os índios. É preciso que u:m índio venha aqui e pague 
uma pensão, para que quando o sujeito chegue lá ele cobre o mesmo. Eu 
acho ótimo que em determinadas circunstâncias, o índio tenha salário. 
Mesmo com 'll:m grande salário o índio tem muitos compromissos dentro de 
ma casa. São os parentes seus, os-parentes de suas esposas, com essa gente 
toda ele tem grande compromisso. Nas aldeias que estudei, no Peru, esses 
índios, com salários, viraram grandes fudedores. Todas as mulheres queriam 
ter relações com eles, porque podiam oferecer grandes presentes. Peças de 
pano, miçangas e, portanto, a eficiência deles era formidável. Mas isso ocoir~ 
também em nosso mundo. Quem quer, como você e eu, que já viu uma tribo· 
não tocada ainda pela civilização, não se esquecerá jamais da beleza daquilo. 
Mas isso é impossível manter. Todas as nossas utopias socialistas, o que que 
são? São uma vontade, uma vocação, uma inspiração profunda, humana, de 
retornar a valores que perdemos há 6 mil anos, quando as sociedades se 
estratificaram. Há 6 mil anos ocorreu com a Humanidade um passo de 
progresso muito importante, mas terrível. As sociedades ficaram tão com
plexas que se dividiram em cidade e campo. Fundou-se o camponês e o 
citadino. As classes sociais, o senhor e o escravo. Surgiu a cultura erudita e a 
cultura vulgar. Quando falamos em socialismo falamos em reincorporar a 
sociedade, em reintegrar, em acabar ,com as classes. Em fazer outra vez uma 
sociedade igualitária. Dentro da qual a condição humana possa voltar a ser 
aquela de alegria, de harmonia, de beleza que nós vemos nos índios. Quem 
viveu numa aldeia que não lembra da beleza, da moral, da ordem estética, da 
grandeza e harmonia? E sentimos tudo isso com inveja. Agora aquilo só 
pode ser mantido com isolamento. Mas o isolamento é impraticável, porque 
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a sociedade civilizada está crescendo explosivamente. Os fudios, até o ano 2 
mil deverão alcançar os 300 mil habitantes. O que se espera é que o fato de 
ser índio não condene ninguém a ser maltrapilho. 

E.M. - A condição de índio sempre foi um estigma. Aliás a expressão 
índio é uma criação nossa. Não existe o mdio brasileiro. Essa é wna 
simplificação ligeira e terrível. O que existe são as nações Surui, Suiá, 
Waimiriatroari, Juruna, Xavante, Kaingang, cada wna com seus valores, cos
tumes, tradições e língua específicos. Ao apontannos para um silvícola 
podemos dizer: este foi condenado a ser índio. 

DARCY - Que ser Xavante, por exemplo, não impeça duas coisas; que 
wn dia, como fazem os norte-americanos, ele tire as roupas civilizadas, e 
faça suas cerimônias tribais, com grande orgulho, e não deixe nenhum 
branco ir ftlmar ou chatear. Ou então como fazem os índios de Pemamb·uco, 
até hoje. Os índios de Águas Belas três vezes por ano, na fes~ do Urucuri, 
voltam à floresta, não.deixam nenhum civilizado se aproximar,. realiz.am suas 
cerimônias, das quais sabemos muito pouco, e depois retomam rejuvenes
cidos, revigorados, para agüentarem · mais um ano de um duro ·convívio de 
uma vida de caboclo, civilizado, vestido. 
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II· - Terras e Territórios Indígenas 

no Brasil~ 

Anthony Seeger 

Eduardo B. Viveiros de Castro 
Antropólogos e professores no Museu Nacional, da Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro. 

INTRODUÇÃO 

Pretendemos fazer aqui algumas observações em torno de wn ponto 
consensual para aqueles que lutam pela sobrevivência das populações indí
genas brasileiras: que o acesso à terra é a condição essencial desta sobrevi
vência;""eín termos físicos e étnico-culturais. A questão mais geral que nos 
orienta é a seguinte: como as mudan~as na relação com a terra (em seu 
duplo aspecto de meio de produção ~e território político) tendem a afetar a 
organização social e a definição étniéa -dos diferentes grupos indígenas ainda 
existentes? A resposta não é simples. Em termos mais abstratos, ela exige 
uma consideração de dois momentos dialeticamente unificados: (a) a dife
renciação ecológica e cultural entre os grupos indígenas; (b) a destruição 
destas diferenças pelo contato com a sociedade nacional, em favor de uma 
dominação homogênea, de características de classe, exercida pela sociedade 
nacional sobre um "Índio" coletivo e genérico, de(inido apenas por .sua 

• Comunicação apresentada na XXX Reunião da SBPC, julho de 1978 . 
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, condição de expropriado Em termos mais concretos, sugerimos que a 
variação ecológico-cultural entre os grupos indígenas exige um estudo apro
fundado que torne sensatas e viáveis as propostas de defesa do direito indí
gena ã terra. Interessa-nos ainda saber que pontos de vista gerais podem 
ser assumidos para a questão das "terras indígenas" como um todo, especial
mente di~te das iminentes ameaças de "emancipação". Aqui, adiantamos 
que se trata de distinguir entre a garantia da propriedade tribal do território 
e uma· ilusória concessão de direitos individuais sobre parcelas alienáveis de 
terra. 

TERRA, TERRITÓRIO, VARIAÇÕES 

Um dos argumentos mais usados na justificação ideológica (quando se 
fazia necessária) da expropriação territorial dos indígenas era a de que o uso 
indígena da terra é improdutivo, ecologicamente destrutivo, e irracional. 
Mais tarde, passou-se a culp.ar a fragilidade do meio ambiente da flore~ta 
tropical: os solos são pobres, os animais são escassos, os rios têm pouco 
peixe etc. Isto tudo explicava a "simplicidade" e a "primitividade" dos 
grupos indígenas brasileiros - ou assim consideravam os antropólogos
ecólogos de pouco tempo atrás. O livro clássico de Betty Meggers assumia 
um panorama uniforme de uma Amazônia pobre e frágil, povoada por so
ciedades pobres e frágeis - e erigia a escassez de solos agriculturáveis como o 
fator determinante de inúmeras características sociológicas dos grupos indí
genas do país. 

Hoje em dia, o argumento da pobreza de recursos como fator causal da 
organização social indígena tem sido questionado até mesmo por alguns 
deterministas ecológicos. Atualmente sabemos bem mais sobre a relação dos . 
grupos indígenas com seus eco~istemas. Assim, Robert Carneiro, ao discutir 
Meggers, mostrou que uma população relativamente grande pode perma
necer sedentária baseando-se no cultivo de mandioca brava em uma área 
restrita, e isto sem grande esforço produtivo (caso do Xingu). As taxas de 
consumo de proteína, apontadas por autores mais recentes como a variável 
crítica, estão, quando determináveis, bem acima dos níveis mínimos da 
F AO, não podendo portanto ser consideradas como causa da migração e da 
guerra intertribal (ver Lizot, 1977, criticando Harris e Gross sobre os 
Yanomami). 1 

1. "Population, Resources and warfare among the Yanomami". ln: Man, v. 12, 
n. 3/4, dez. 1977. 
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Além ~e se perceber que a pobreza do solo tropical era menor do que se 
supunha - ou que o uso indígena do solo talvez fosse bem mais produtivo 
do que se imaginava - , passou-se recentemente a levar em consideração que 
os recursos naturais variam consideravelmente em termos regionais e 
sazonais dentro do ecossistema tropical. Nem a disponibilidade nem a utili
zação destes recursos é uniforme, fato freqüentemente negligenciado por 
aqueles habituados a fazer sua caça e coleta em supermercados. Sabemos 
hoje também que o conhecimento, por parte das sociedades indígenas, desta 
variabilidade e diferenciação dos recursos, é maior do que a que dispomos 
hoje, fazendo com que gastassem, em atividades de subsistência, apenas 1/4 
do tempo que o operariado paulista dispende com o mesmo fun. A escassez 
de recursos, na verdade, passa a ser fator crítico exatamente com a pene
tração da sociedade nacional nas terras indígenas; não é um dado a-histórico 
do continente americano. 

As formas variadas de subsistência assumidas pelas diferentes sociedades 
do país só agora começam a ser estudadas em detalhe; as tentativas de 
correlação entre tais adaptações e os demais aspectos da organização social 
ainda se encontram em estágio hipotético. De qualquer modo, a pluralidade 
de adaptações sócio-ecológicas impede a priori que se coloque uma proble
mática uniforme da "terra indígena". Há pouca coisa em comum entre os 
grupos do Alto Xingu, por exemplo, que habitam uma bacia de rios e lagoas 
piscosas e praticam um cultivo da mandioca altamente sedentário e estável, e 
os Gê do Norte, grupos em expansão até bem pouco tempo, apoiados na 
caça e em uma exploração de grandes extensões territoriais ecologicamente 
variadas (cerrado, florestas ribeirinhas). Ou considere-se ainda o caso dos 
grupos do alto rio Negro e Vaupés, pescadores que utilizam complexa tecno
logia de barragens de pesca fixas; ou dos Yanomami, habitantes de terras 
altas do escudo da Guiana, apoiados na caça e no cultivo intenso de bananas 
e na coleta de frutos de palmeira. Cada sociedade destas define e utiliza de 
modo radicalmente próprio seu meio ambiente; assim a ameaça inicial que a 
s:>ciedade nacional representa para cada uma delas, também é variada. Os 
grupos que, como os do Alto Xingu, ocupam uma área limitada (e até certo 
tempo atrás, protegidas das frentes de expansão) e estão adaptados a uma 
vida sedentária, correm teoricamente menos perigo de terem seu modus 
vivendi afetado com o envolvimento pela sociedade nacional. Já os grupos 
em processo de expansão, dependendo de uma exploração extensiva do 
território, como os Gê e os Yanomami - ambos tendo a caça como fonte 
principal de proteína - , sofreram, ou sofrerão, necessariamente, maiores 
alterações imediatas em sua economia, uma vez confinados em reservas. 
Saber até que ponto as alterações causadas pela economia capitalista sobre 
os meios ambientes indígenas irão repercutir sobre outros aspectos das so-
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ciedades tribais, de fato, é uma questão fundamental para nosso problema, e 
algo ainda não examinado em detalhe. 

É preciso sublinhar a diferença entre um conceito de terra como meio 
de produção, lugar do trabalho agrícola ou solo onde se distribuem recursos 
animais e de coleta, e o conceito de território tribal, de dimensões sócio-po
ütico-cosmológicas mais amplas. Vários grupos indígenas dependem, na 
construção de sua identidade tribal distintiva, de uma relação mitológica 
com um território, sítio da criação do mundo, memória tribal, mapa do 
cosmos - como é o caso dos grupos do Alto Xingue do Alto rio Negro. Via 
de regra, são os grupos que praticam formas de subsistência mais sedentárias 
os que apresentam tal enraizamento simbólico com seu território. Outros, 
como os Gê e os Yanomami, por estarem mesmo em processos de expansão 
- muitas vezes de natureza guerreira - e por se apoiarem em adaptações 
mais móveis ao meio ambiente, não parecem definir sua identidade em 
relação a uma geografia determinada. Sua organizaçao social, por assim 
dizer, se representa em termos conceituais, antes que geográficos. Estas 
diferenças sao básicas, pois o deslocamento dos grupos do primeiro tipo de 
seus territórios tradicionais têm implicaçoes mais que puramente econômi
cas. E ainda, a demarcação de áreas e reservas indígenas, além de levar em 
consideração o uso efetivo dos recursos naturais pelo grupo, deve perceber 
estes outros fatores. 

Note-se ainda que a apropr1açao dos recursos naturais por uma so
ciedade não se esgota na obtençao da subsistência física dos indivíduos. 
Uma variedade de matérias-primas é utilizada com funçoes simbólicas funda
mentais: por exemplo, os caramujos . com que os grupos do Alto Xingu 
fazem colares usados como meio de pagamento cerimonial (e que hoje são 
difíceis de serem colhidos nas terras do PNX); ou o buriti, que é a substância 
básica dos cerimoniais Gê, hoje de difícil acesso para os Suyá na sua reserva 
do PNX. 

Assim, portanto, como variavam as formas econômicas de uso da terra, 
variavam também as formas de percepção do território tribal. Para certos 
grupos, as fronteiras geográficas do território eram algo importante (caso 
dos Tukano do V aupés, por exemplo) ; para outros, tais fronteiras eram 
fluidas, móveis e em expansão. De toda forma, porém, dificilmente se en
contrava, entre os grupos indígenas, uma visão do território semelhante à 
que nós possuímos. Em termos econômico-jurídicos, a terra, para as socie-

. dades indígenas que conhecemos, não se definia nunca como mercadoria, 
objeto alienável de transações individuais. A propriedade - se esta noção faz 
algwn sentido no caso - era investida no grupo local, e os direitos indivi
duais ou familiares se exerciam sobre o trabalho na terra, sobre os frutos 
deste trabalho. Neste sentido, a terra não podia ser definida como espaço 
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homogeneo e neutro, mas como mosaico de recursos (tipos de solo, de 
matérias e seres ali encontrados etc.) desigualmente distribuídos por uma 
superfície sem existência conceituai nítida. O território, enquanto tal, podia 
ou não ser pensado como espaço fechado - isto dependia sobretudo das 
relaçoes entre diferentes grupos tribais de uma mesma região, e também das 
formas econômicas prevalescentes . 

Hoje, apesar da ênfase que a etnologia sul-americana tem dado às deter
minações ecológicas da organização social indígena, parece aceito pela 
maioria dos antropólogos que os princípios básicos de organização social dos 
grupos sul-americanos não dizem respeito à regulação das relações entre 
unidades sociais (fam11ias, clãs, linhagens etc.) e parcelas de terra, ao con
trário de sociedades de outras partes do mundo, como a Europa da Anti
güidade e partes da África. Os tipos de tecnologia e de meio ambiente aqui 
encontrados não favoreceram (a não ser em alguns casos ainda em dúvida, 
como o dos Tukano do Vaupés) o surgimento de conceitos de propriedade 
sobre o solo semelhantes aos ocidentais. Por isto, nem sempre é aconselhável 
pensar-se mecanicamente a identidade tribal e étnica dos grupos sul-ameri
canos a partir de um conceito de terra e território que foi produzido por 
uma outra realidade histórico-cultural. 

Não obstante, algo é óbvio: os grupos indígenas foram sistematicamente 
expropriados de suas condições de subsistência, e entre estas encontra-se a 
terra. Mais ainda, e este é um ponto que nos parece crucial: o contato com a 
sociedade nacional tende a produzir uma defmição de território (e de terra) 
relativamente uniforme para todos os grupos indígenas, definição que se 
inscreve nas concepções econômico-jurídicas ocidentais (brasileiras) de terri
tório e terra. Vejamos. 

O INDIO E OS INDIOS: A TERRA INDÍGENA 

Os conceitos de terra e território, tanto a nível do uso dos recursos 
como a nível da percepção social do espaço e das concepções jurídico
políticas do território, se variavam grandemente para cada sociedade indí
gena específica, tendem a se homogeneizar com o contato e a dominação. 
Em primeiro lugar, vale a pena lembrar que a dinâmica populacional -
migrações, localização presente etc. - dos grupos indígenas é uma função 
direta {sobretudo) ou indireta da pressão das frentes de expansão neobrasi
leiras. A tendência mais generalizada foi o refúgio indígena em áreas que não 
ofereciam recursos cobiçados pela sociedade nacional - o que significou, em 
muitos (não em todos) casos o acantonamento em nichos ecológicos pre
cários e a modificação das formas de subsistência. Hoje em dia, com a 
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limitação radical dos territórios ainda em controle parcial de grupos indí
genas, alguns efeitos gerais podem ser indicados: 

1. Decadência das formas econômico-sociais muito apoiadas na caça e 
na coleta, em favor da pesca e da agricultura. Isto deriva da limitação das 
áreas exploráveis pelos grupos; da menor capacidade de auto-regeneração da 
caça terrestre em áreas cercadas de pastagens e superpovoadas; da dispersão 
característica das espécies arúmais e vegetais da floresta amazônica. Assim, 
uma distinção que talvez pudesse ser feita, entre grupos indígenas em ex
pansão e grupos em refúgio, tende a se dissolver a curto prazo. O movimento 
é o de uma adoção generalizada de formas de subsistência mais ou menos 
adequadas a uma situação de limitação geográfica. A economia dos grupos 
em expansão lústórica - Gê do Norte, Yanomami - sofrerá modificações 
mais radicais que a dos grupos já "tradicionalmente" em refúgio (Xingu, 
Vaupés), numa situação de limitação territorial. 

2. Produção "espontânea" de uma concepção indígena da terra como 
espaço geométrico homogêneo, fechado por fronteiras defirúdas pelo direito 
nacional, e que distingue duas identidades étrúcas em oposição: os brancos 
(fora) e os índios (dentro). Nesta medida, a tendência recentemente identifi
cável é a de um desenvolvimento de uma noção de propriedade do território 
contra os brancos, pensada a partir de um cédigo jurídico-cultural imposto 
(e transgredido) pelos próprios brancos. Neste momento, a uniformização 
do conceito de terra indígena, fundamentalmente em termos negativos -
expropriação da terra - tende a fornecer as bases para a constituição de uma 
identidade étnica geral - /Íulio -, definida a partir desta relação de luta 
contra a expropriação. 

Três questões básicas, a partir daí, se colocam: a) até que ponto, e 
como, as mudanças inevitáveis ao nível da apropriação física dos recursos do 
território - mudanças que caminham para uma uniformização abstrata das 
condições e formas de subsistência (acamponesarnento econômico-político) 
- acarretam outras mudanças sociológicas e culturais? Esta é uma questão 
relativa à autonomia entre economia e cultura; b) de como o surgimento 
desta sobre-identidade "Índio", construída a partir de uma luta genérica 
contra a expropriação territorial, tem condições de se desenrolar sem pre
juízo das especificidades culturais? ; e) como a luta pela propriedade da 
terra (em termos jurídicos ocidentais) pode ser levada sem um parcelamento 
da terra indígena em pedaços alienáveis qo solo. Trata-se aqui de examinar a 
natureza da "fronteira" geográfica e jurídica entre a propriedade - garan
tida juridicamente - do território tribal pela comunidade (isto é, a pro
priedade "para fora"), e as formas indígenas de apropriação do território 
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pelas unidades sociais que compõe a comunidade (isto é, a propriedade 
"para dentro"). 

Em relação à primeira questão, parece inevitável admitir que a deca
dência de certas formas econômicas levou e continuará levando à decadência 
de muitas particularidades culturais dos grupos. Não obstante, deve-se 
admitir também que - como exemplos de outras partes do mundo o de
monstram - a capacidade de cada cultura infletir as novas limitações de suas 
condições de existência, segundo suas próprias linhas de força, é algo subes
timado. Assim, parece ser possível continuar-se falando em urna cultura Gê 
(ou, dentro desta, em uma cultura Xavante, Suyá etc.), apesar da decadência 
de certas formas de subsistência Gê. Qualquer tentativa determinista de 
explicação da variação cultural terá de dar conta deste fenômeno. 

Quanto à segunda questão, as recentes assembléias indígenas e eutros 
sinais de uma progressiva tomada de consciência étnica em nível regional e 
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nacional indicam que a identidade genérica lndio, construída a partir de 
urna luta contra a expropriação territorial antes de tudo, tende a se formar, 
e de um modo que a inscreve diretamente no jogo de forças da sociedade 
nacional. Não obstante, é preciso sublinhar vigorosamente as diferenças 
entre os grupos indígenas neste respeito.·Esquematizando, poderíamos dizer 
que o conhecido modelo de Darcy Ribeiro, que divide os grupos indígenas, 
quanto ao contato, em grupos de contato permanente, contato intermitente 
e grupos isolados, corresponde, em termos de situação de terra, a grupos sem 
terra, grupos com sua terra em perigo ou limitada por reservas mal traçadas, 
e grupos ainda com terras (também ameaçadas). Cada situação destas tem 
wna dinâmica própria, e sugere políticas de defesa também específicas. 
Alem disso é possível supor que o grau de consciência étnica de cada grupo 
varia de modo diretamente proporcional a duas variáveis: a) o grau de con
trole que ainda dispõe sobre seu território; b) o tipo e grau de pressões que 
ameaçam este território. Outras variãveis são relevantes: a situação histórica 
do contato; o grau de domínio dos códigos culturais brasileiros; o tipo de 
agência mediadora entre a comunidade e a sociedade nacional. Estes 
problemas devem ser levados em conta para que se possa pensar urna hipoté
tica e tendencial cwunção de uma consciência étnica totalizante - e sugeri
mos que movimentos de consolidação étnica regionais tendem a ser mais 
efetivos que movimentos nacionais, postos que a luta contra a expropriação, 
que unificaria os diferentes grupos étnicos indígenas, estaria neste caso 
muito mais focalizada contra ameaças específicas. 

Sabemos que o conceito genérico de índio, como estereótipo negativo, 
é uma produção ocidental - um resultado do contato com a sociedade 
nacional. Não é, porém, apenas um "conceito" ou representação; é algo que 
ef etivamen!_e se produziu, através da redução das populações indígenas a 
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wna situação de dominadas e exE!.opriadas. Retomar dialeticamente este 
conceito genérico como arma de luta contra a dominação - asmmir esta 
identidade étnica totalizante itÍvertendo a polaridade ideológica do conceito 
- é um desafio. Talvez se precise especificar mais que atributos defmem esta .,_ 
identidade projetiva genérica, para além da simples relação de expropriação. 
Isto nos leva à terceira questão. 

É irreal imaginar uma soberania absoluta das comunidades indígenas 
dentro de seu território; as sociedades indígenas não são autarquias: 
dependem economicamente da sociedade nacional. Dessa forma, a luta pelas 
terras indígenas se dá em duas frentes: a garantia da propriedade do terri
tório tribal em termos dos conceitos jurídicos nacionais; e a garantia de 
autogestão da alocação dos recursos deste território em termos das normas 
próprias a cada grupo. Caso contrário, teremos o fantasma da "emancipa
ção" e a conseqüente inserção dos índios como indivíduos na economia · 
nacional - como peões e camponeses sem terra. A questão que se coloca, 
portanto, é a das formas e condições de mediação entre os processos in
ternos à comunidade indígena e a sociedade envolvente. Em outras palavras: 
a garantia pura e simples de um território tribal não assegura a sobrevivência 
das populações indígenas. Se não se meditar sobre as condições de comuni
cação econõmica entre a economia indígena e a economia nacional, haverá 
um esvaziamento das possíveis reservas (o que ocorreu em certas áreas). 

Pois é fundamental propiciar condições para que ·as relações de troca 
entre as comunidades indígenas e a sociedade nacional sejam não-desiguais. 
O que coloca problemas - de como, basicamente, uma produção gerada em 
base~ não-capitalistas pode ser colocada em um mercado capitalista. Em 
muitos casos, lutar pelo estabelecimento de uma mediação eficaz entre os 
grupos indígenas e a sociedade nacional é mais importante do que simples
mente pedir ou lutar por terras. Este é o ·caso, por exemplo, dos grupos do 
Acre, atreladós ao sistema de barracão dos seringais - .é inútil demarcar 
terras para os índios do Acre, se não se garantir simultaneamente condições . 
de mediação favoráveis. Mas quem realiza esta mediação, evidentemente, é o 
problema; a mediação é o locus do poder, até agora exercido pelos patrões 
regionais, pela FUNAI e pelas missões - e os resultados não têm sido favorá
veis aos índios, na imensa maioria dos casos. 

Assim, parece que o atributo, ou foco básico, da identidade étnica 
"Índio" deve ser o esforço em manter os padrões específicos de cada grupo 
na apropriação e disposição de suas condições de existência, no interior da 
luta mais ampla para garantir o acesso à terra em termos dos conceitos 
jurídicos dominantes. Do ponto de vista da organização sócio-política con
creta envolvida nestes processos, várias questões se colocam. A mais funda
mental, nos parece, é a das lideranças indígenas - das lideranças inter-
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étnicas que realizem a mediação entre as esferas tribal e nacional. Pois o 
processo de conta to e dominação não afeta apenas a esfera econômica, mas 
também a instância política das socie~ades tribais. Os estudos sobre contato 
têm mostrado a eficácia da dominaçao nacional sobre os grupos indígenas 
através da imposição ou fabricação de mediadores indígenas que garantem a 
exploração do trabalho índio. De certa forma, reconheçamos, é inevitável 
que o contato tenda a gerar formas políticas mais hierarquizadas que as 
prevalecentes na América do Sul tropical pré-colombiana. Mas que esta hie
rarquização não se transforme em dominação de classe interna ao grupo, eis 
o problema, e o desafio que está diante das lideranças indígenas emergentes. 
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III - Direito, Ideologia e 

Comunidades Indígenas 

Estudo de um caso 

Luiz Carlos Halfpap 

Professor Assistente de Antropologia da Universidade 
Federal de. Santa Catarina. Pesquisador da ACEP - Asso
ciação de Cultw-a, Estudos e Pesquisas. 

Remy Fontana . 

Professor de Sociologia da Universidade Federal de Santa 
Catari~a. Mestrando em Sociologia pela U.S.P. Pesqui
sador da ACEP - Associação de Cultura, Estudos e Pesqui
sas. 

APRESENTAÇÃO 

Alguns aspectos de que se reveste o fato de submeter a processo judicial 
individualidades etnicamente diferenciadas e submetidas a estatutos jurí
dicos específicos, coloca-nos frente a exigências analíticas e interpretativas 
singulares. Trata-se aqui de um evento concreto: o homicídio de um "bran
co" por um indígena Kaingang, no município de Xanxerê, em Santa Cata
rina, no dia 28 de maio de 1977. 
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A tramitaÇão do processo judicial, diante da necessidade de esclarecer 
circunstâncias que transcendem o saber jurídico, acaba por remeter os autos 
do processo à consideração de especialistas nas áreas de Antropologia e de 
Sociologi~, para caracterizar o grau de "integração" do indígena no con
texto sócio-cultural da sociedade nacional e, pois, estabelecer as premissas 
referenciais dos termos de imputabilidade do réu. É através deste expediente 
que se dá a oportunidade de analisarmos o caso, em atenção a um convite 
oficial de autoridades judiciais. 

O trabalho que desenvolvemos e que funda o que veio a ser o nosso 
parecer teve por eixo teórico, a crítica e a desmistificaçao de conceitos 
antrópológicos impregnados de ideologia conservadora, nomeadamente o de 
"integração", que orienta, inclusive, a prática indigenista oficial. Procurou-se 
também explicitar a existência deste e de conceitos similares no interior do 
discurso jurídico. Neste sentido é sintomática a presença de alguns expedien
tes jurídicos em nossos textos legais, que configuram a tentativa do Direito 
burguês de se universalizar, preenchendo todos os espaços sociais, num 
movimento que acompanha a expansão - especialmente em sua dinâmica 
extensiva - do Modo de Produção Capitalista na Formaçao Social Brasileira, 
incorporando e/ou reproduzindo sob sua hegemonia, relações sociais de pro
dução pré-capitalistas. Não é por outro motivo, que a questão da "emanci
pa~ão" dos indígenas se coloca como um projeto imperioso para a reprodu
ção ampliada do atual modelo de desenvolvimento do capital no Brasil; uma 
vez que, ao adquirirem a cidadania, os índios passam a submeter-se intei
ramente a um processo que opera criando condições para a expropriação de 
suas terras, de um lado, e de outro, conferindo-lhes a qualidade de meros 
portadores de uma mão-de-obra degradada que se torna disponível no mer
cado. 

A s terras que constituem a mais imprescindível condição de sobrevivên
cia das comunidades indígenas e de preservaçao de suas tipicidades culturais 
são, pela lógica da acumulação que preside a expansão das fronteiras inter
nas da sociedade nacional, agora definidas como meios de produção, que se 
tem de ativar. E o indígena torna-se uma força de trabalho virtual. Trata-se, 
pois.i segundo esta lógica de ferro, de romper as relações sociais próprias das 
comunidades indígenas para depois voltar a reuni-las sob a égide do capital. 

A mudança do status jurídico, nos termos do projeto de "Emancipação 
do Indígena", oriundo do Ministério do Interior é, dessa forma, no seu 
fundamento oculto um mero expediente que atende os interesses hegemô
nicos: a cidadania, formali~ade jurídica, mascàra o moviment~ real, aquele 
que vai de encontro às exigências do mercado, em termos de tornar presente 
uma força de trabalho disponível; é a lei do Valor proletarizando os homens, 
no caso, os indígenas "brasileiros". 
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Nossas considerações ainda que tenham por referência um evento parti
cular, tem por inflexão a generalidade da dramática condição indígena no 
Brasil atual. Pretendemo-lo inserido nos marcos de uma Antropologia da 
descolonização, que pressupõe uma visao concreta e objetiva das relações 
dominador-dominado e a superação da abordagem et.nocêntrica e alienante 
do discurso antropológico, própria do Ocidente expansionista. 

O tratamento eventualmente apressado e tangencial de algumas impor
tantes questões teóricas, constantes deste trabalho, deverá ser creditado ao 
caráter documental d~ que se reveste e à sua destinação prática. 

PRELIMINARES 

Tendo em vista o convite formulado em ofício pelo Dr. Pedro Largura, 
Diretor do Manicômio Judiciário de Santa Catarina, concordamos em exami
nar e analisar o caso do índio Dorival Fernandes, 26 anos, casado, do 
P.l.Chapecó. A 28 de maio de 1977, com um golpe de faca, vitimou um 
branco, o Sr. João Alberi de Oliveira Ribas, durante um baile que se reali
zava num local próximo ao Posto Indígena, no município de Xanxerê, Santa 
Catarina. Conforme o solicitado, tentaremos esboçar um perfil sócio-cultur~ 
da comunidade indígena a qual pertence Dorival Fernandes, segundo o 
pedido do advogado de defesa Sr. Vicente Luiz Stefanelo Cargnin e deferido 
pelo Meritíssimo Juiz de Direito que preside o processo. Ao assim proceder, 
não nos cabe aqui, tratar dos fatos ou das circunstâncias jurídicas strictu 
sensu que resultaram na instauraçao do presente processo. 

QUESq'ÕES RACIAIS 

Achamos necessário contudo avaliar criticamente algumas considerações 
inscritas no processo, considerações essas que não concordam com o nível 
de conhecimento acumulado pelas Ciências Sociais, especialmente a Antro
pÔlogia. Referimo-nos a antigas concepções, ainda vigentes, que qualificam o 
indígena como ser incapaz, retardado ou débil mental. Essas afmnações 
existentes ao longo do processo, encontram-se, por exemplo, na defesa que 
o advogado faz de seu cliente indígena. Argumentando com base no Código 
Penal Brasileiro que isenta de pena indivíduos portadores de doença mental 
ou "desenvolvimento mental incompleto", cita às folhas 1 e 2 um jurista, 
Magalhães Noronha, que em sua obra Curso de Direito Processual Penal, 
p. 80, diz: "Como desenvolvimento mental incompleto ou retardado apresen-
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tam-se, principalmente, as oligofrenias, que vão desde a simples debilidade . 
mental até a idiotia, passando pela imbecilidade. Equiparável, em regra, ao 
oligofrênico é o surdo-mudo, como também o silvícola". 

Na apreciação sobre concessão de habeas-corpus, os jurisconsultos, à 
folha 3; desse mesmo processo, levantam a hipótese de deficiência mental, 
citando Aníbal Bruno: "A essas categorias de insuficientes devem ser assimi
lados os silvícolas não ajustáveis ao nível cultural da vida civilizada" (Direito 
Penal, vol. 1.0 • tomo II, p. 137). Na análise clínica psiquiátrica do indígena 
efetuada em Chapecó, há referências ao "ambiente semicivilizado em que · 
vivia" (folha 8). E fmalmente, ao longo do processo, formulam-se quesitos a 
serem respondidos por autoridades competentes sobre capacidade ou inca- · 
pacidade do acusado para cometer delito ou dele ter consciência plena, 
diante de um possível desenvolvimento mental retardado. 

Gonsideramos que nada nos autoriza a afirmar que os povos indígepas 
possam ser considerados inferiores, tanto biológica como culturalmente. A 
Antropologia e a Sociologia, acumularam nos tempos modernos sólido 
conhecimento dos processos evolutivos humanos, como também efetiva~am 
crítica sistemática às pseudo-teorias raciais, particularmente após a II Guerra 
Mundial. 

Diante disso, nada mais justifica a utilização de conceitos duvidosos, 
'incapazes em seu fundamento de permitirem avaliações mais precisas a res
peito das populações não européias. As diversas teses sobre a incapacidade 
mental dos indígena1 tiveram sua origem histórica com a expansão marítima 
européia, que se consolidou a partir de 1500. A conseqüência mais imediata 
do expansionismo mercantilista europeu foi a conquista colonial que subme
teu duramente ao seu domínio as populações americanas e posteriormente 
as do continente africano e largas regiões da Ásia. As formas pelas quais se 
desenvolveu a colonização, alcançaram na maioria das vezes, momentos dra
máticos. Basta apontar o impacto colonizador nas Américas. Os mais recen
tes estudos avaliam o conjunto populacional dos grandes impérios ameri-

• canos - Inca, Maia e Azteca - antes da conquista em aproximadamente 70 
a 88 milhões de habitantes. Um século e meio mais tarde, aquelas popu
lações viram-se, drasticamente reduzidas a mais ou menos 3,5 milhões de 
indivíduos. 1 

Despida de sua imagem de epopéia, a colonização foi, antes de tudo, a 
• 

institucionalização da violência generalizada. A conseqüência mais evidente 
1 

desse processo histórico foi o extermínio e a dominação de numerosos 
grupos indígenas. Daí porque ao buscar legitimar-se, funda, em termos ideo
lógicos, seu suporte básico no racismo. As diversas doutrinas de superiori
dade QU inferioridade racial, não se formaram prontamente no início da 
expansão colonial, mas se consolidaram com o decorrer do tempo. Como 
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doutrinas acabadas, ou como teorias históricas explicativas, apareceram 
apenas na Europa do século XIX. Contudo, suas primeiras manifestações 
isoladas datam do século XIV. Juan Ginés de Sepulveda (1550), ao tentar 

• 
justificar a escravidão indígena nas Américas admitia "a inferioridade e per-. . 
versidade naturais do aborígene americano", assegurando que estes são 
"seres irracionais" e que os índios são tão diferentes dos espanhóis como a 
maldade é da bondade e os macacos dos homens".2 Essas ideologias tiveram 
rápida difusão, e nos territórios colonizados eficiência prática evidente. Jus
tificava a exploração da mão-de-obra indígena, as expedições punitivas e a 
·escravidão. Em nome da civilização e do progresso nenhum outro trata
mento poderia ser dispensado aos "povos inferiores". Compreende-se, por
tanto, a ampla divulgação de idéias como a do francês Levi-Bruhl, que no 
século XIX criou a teoria da mentalidade pré-lógica. Esta teoria propõe dois 
modelos de pensamento: um lógico, que compreende as formas de reflexão 
do "civilizado" e outro pré-lógico, que corresponde ao pensamento do "pri
mitivo". 

Em meio à intelectualidade oficial brasileira, os defensores das ideolo
gias raciais foram numerosos e seus reflexos encontram-se em trabalhos 
publicados até próximo a 1950. 3 Mas como não queremos nos alongar 
nestas considerações, apontamos apenas o estudioso baiano Nina Rodrigues 
(1862-1906), por algum tempo professor de Medicina Legal na Faculdade de 
Medicina da Bahia. Profundamente influenciado pelas teorias raciais euro
péias, Nina Rodrigues sustentou numa de suas obras que os negros, índios e 
mestiços, considerados inferiores e incapazes, não poderiam merecer do 
Código Penal o mesmo tratamento dispensado às raças superiores brancas. 4 

Em face da persistência destas ideologias, inclusive no interior do Di
reito Penal Brasileiro, afirmamos que: 

a) "A noção de 'raça' está tão impregnada de um caráter emocional, 
que a discussão objetiva de sua importância nos problemas sociais é 
particularmente difícil. Não há nenhuma base científica, seja ela 
qual for, para uma classificação geral das raças de acordo com uma 
escala de relativa superioridade, e os preconceitos e mitos raciais 
não são mais ~o que meios de se encontrar um 'bode expiatório' 
quando a posição de indivíduos ou coesão de um grupo estao 
ameaçadas". 5 

b) Conseqüentemente não há povos superiores ou inferiores em ter
mos biológicos. Como também não existem povos com mentali
dade lógica, enquanto outros viveriam uma fase pré-lógica ou infan
til. Na verdade, os dois tipos de pensamento estão presentes em 
todos os grupos sociais. 
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c) Supera-se, assim a dicotomia civilizado x selvagem que se cônsti
tuiu, de um lado, numa visao de mundo e, de outro, no discurso 
imperialista básico do Ocidente e~pansionista. Os povos indígenas 
da América representam, pois, culturas diferenciadas da dos con
quistadores, vivendo formâs de vida específicas, mas submetidas a 
um longo processo de conquista e domínio. 

d) Como a formação histórica dos Estados Nacionais da América con
solidou-se sobre a negação das culturas indígenas, compreende-se a 
persistência, no âmbito dessas mesmas sociedades nacionais, de 
esquemas interpretativos e de ações que justificam a submissão e a 
incapacidade dos indígenas frente às formas civilizatórias, conside
radas superiores. 

A SOCIEDADE NACIONAL BRASILEIRA E OS INDfGENAS 

A anãlise das relações entre os indígenas e os brancos no território 
brasileiro envolvem problemas amplos e complexos. Contudo, alguns temas 
devem aqui ser levados em conta para que possamos melhor entender a 
situação atual dos Kaingang de Xanxerê, grupo a que pertence Dorival Fer
nandes. 

A realidade indígena atual, enquanto problema criado pela sociedade 
nacional envolvente, só pode ser entendida através de um longo processo 
histórico que tem início com a conquista colonial. 

·A ocupação territorial do continente pelos europeus foi acompáÍlhada 
pela usurpação crescente das terras indígenas e pelo extermínio sucessivo a 
que foram submetidos. Basta dizer que no Brasil calcula-se que a população 
pré-cabralina deveria somar de 6 a 8 milhões de habitantes. Hoje, essa popu-
lação talvez nem chegue a 250 mil. · 

A formação das nacionalidades americanas no século XIX, como pro
duto de expansão econômica ocidental e das ideologias liberais, criaram mais 
dificuldades ainda para essas populações. O crescente interesse pelas terras e, 
em certa medida, a articulação de políticas indigenistas nacionais burocrati
zadas, proporcionaram os instrumentos necessários para que a dominaçao se 
exercesse com muito mais eficiência. Os povos indígenas da América viram
se, assim, submetidos a formas de dominação que alguns antropólogos deno
minaram de colonialismo interno, decorrente da expansão das frentes pio
neiras nacionais nas nações dependentes. Essa situação é muito bem expressa 
pela Declaração de Barbados, de 1971: "Os indígenas da América continuam 
sujeitos a uma relação colonial de domínio que teve a sua origem no mo
mento da conquista e que ainda não desapareceu no seio das sociedades 
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nacionais. Esta estrutura colonial se manifesta no fato de que os territórios. 
ocupados pelos indígenas são considerados e utilizados como terras de nin
guém abertas à conquista e à colonização".6 

Desta forma, as relações entre índios e brancos aparecem sempre como 
relações de conflitos e de tensoes e que no processo histórico brasileiro vêm 
aumentando de intensidade. A dinâmica produtiva da sociedade nacional, 
através de suas frentes de expansão, alcança hoje os últimos povos indígenas 
que em algumas regiões da Amazônia viviam de modo pleno sua especifici
dade cultural. A auton9mia política e cultural de que eram portadóres desa
parece completamente quandd não inteiramente destruídos, criando as mais 
diversas formas de dependência. 

O SIGNIFICADO DO TERMO INDfGENA 

As reflexões que desenvolvemos até agora nao nos permitem ainda f~ar 
concretamente o que significa o indígena. A apreensao de uma definição 
satisfatória vai nos ajudar ao melhor encaminhamento do tema em estudo. 

Deixando de lado critérios superados como os raciais e culturais, pois 
quatrocentos anos de contato criaram situações as mais diferenciadas, 7 utili
zaremos para nossos objetivos o critério de auto-identificação étnica p~o
posto por Darcy Ribeiro e que é o mais aceito hoje : "Ind,ígena é, no Brasil 
de hoje, essencialmente, aquela parcela da população que apresenta p ro
blemas de inadaptação à sociedade brasileira em suas diversas variantes, ~ 

. motivados pela conservação de costumes, hábitos ou meras lealdades que a 
vinculam a uma tradição pré-colombiana. Ou, ainda mais amplamente: índio 
é todo indivíduo reconhecido como membro por uma comunidade de ori
gem pré-colombiana que se identifica como etnicamente diversa da nacional 
e é . considerada indígena pela população brasileira com quem está em con- · 
tato". 8 

INTEGRAÇÃO: UM CONCEITO AMBfGUO 

Até agora não nos foi possível entender com a devida clareza o signifi
cado do termo "integração", também presente no processo judicial em aná
lise. Sua interpretação é a mais ambígua possível e atende claramente aos 
interesses dos segmentos dominantes da sociedade brasileira , comprometidos 

. com a colonização. 
Quando utilizado pelo discurso científico, pretende caracterizar certos 

grupos ou indivíduos· diretamente dependentes da sociedade nacional, habi-
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tando parcelas de seu antigo território e de tal forma descaracterizados 
culturalmente que quase não diferem em nada do restante da populaçao 
com a qual convive. Essa dependência se revelaria principalmente pela inser
ção desses grupos ou indivíduos nas formas capitalistas de produção. Quer 
dependendo dos mercados nacionais para a troca de produtos, quer também 
servindo como mão-de-obra assalariada para a população regional. Diz Darcy 
Ribeiro: "A etapa de integração não corresponde à fusão dos grupos indí
genas na sociedade nacional como parte indistingüível dela, pois essa seria a 
assimilação grupal ( .. . ). Aquilo com que nos defrontamos e que foi desig-

. nado como estado de integração ( ... ) representa uma forma de acomodação 
que concilia uma identificação étnica com uma ·crescente participação na 
vida econômica e nas esferas de comportamento institucionalizado da socie
dade nacional". 9 

Na linguagem corrente de representantes das agências oficiais do indige
nismo e em setores da opinião pública, o termo integrado .confunde-se com 
o assimilado. Assim, um indígena integrado seria aquele indivíduo, quê 
transferiu sua lealdade, seus vínculos afetivos a uma outra sociedade. É par
te componente dela, porque não mais diferenciado. 

Mas é no Estatuto do fudio que o referido termo revela toda a sua 
• 

ambigüidade conceitual, permitindo as mais variadas interpretações. Diz o 
artigo 4. 0 , Inciso III: 

"Integrados quando incorporados à comunhão nacional e 
reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que con
servem usos, costumes e tradições característicos de sua cultura". 

Desmistificado em sua natureza ideológica, o conceito de Integração 
não passa de uma abstração que se contrapõe às formas concretas de resis
tência indígena, face aos processos expansionistas da sociedade brasileira. 
Torna-se difícil falar até mesmo em assimilação. O exame sistemático das 
relações entre brancos e índios levou Darcy Ribeiro a declarar significati
vamente: "Nossa pesquisa veio provar exatamente o contrário no tocante ao 
período examinado, que é o século XX. Com efeito, de todos os grupos 
indígenas sobre os quais obtivemos informação fidedigna, podemos dizer 
que não foram assimilados à sociedade nacional como parte indistingüível 
dela. Ao contrário dessa expectativa, a maioria deles foi exterminada e os 
que sobreviveram permanecem indígenas: já não nos seus hábitos e costu
mes, mas na auto-identificação como povos distintos do brasileiro e vítimas 
de sua dominação". 10 

Não é sem motivos, portanto, que essa terminologia, que parte de 
expectativas assimilacionistas, pouco representa para os indígenas. Em sua 
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7. ª Assembléia Nacional, realizada na cidade Ijuí, Rio Grande do Sul, a 19 
de abril de 1977, os 26 caciques representando 9 nações indígenas ('Cavante, 
Bororo, Pareci, Apiaka, Guarani, Kaingang, Kayabi, Terena e Kaiowa), em 
documento que firmaram, assim se manifestam: "Emancipação e integração 
são termos antropológicos. Que representam estas palavras para o índio? 
Acaso foram termos criados pelo índio? Como as sociedades indígenas 
interpretam estes termos, emancipação e integração, na sociedade e civili
zação ocidental? Acaso estamos pedindo emancipação e integração na socié- . 
dade dos brancos? Não, nós queremos apenas reconhecimento e respeito a 
nossa integridade física e cultural". 11 

A POPULAÇÃO KAINGANG 

As comunidades indígenas do sul do país vivem sob condições sócio
econômicas muito precárias. A verdade dessa afirmação revela-se com inteira 
transparência mesmo diante de uma análise superficial. O motivo de fundo 
desta precariedade, deverá ser buscado na dinâmica das· frentes de. expansão 
da formação econômica social brasileira. O processo de expansão de socie
dade nacional envolvente sobre as áreas indígenas tem-se realizado sob a 
égide avassaladora de violências físicas e culturais, apropriação das terras 
destas populações· e pela generalização de preconceitos e estereótipos sobre 
os indígenas. 

Este quadro compõe, pelo lado das orientações político-institucionais, 
uma situação de dominação colonial interna e, pelo lad9 das práticas sócio
econômicas de expansão da sociedade nacional, uma configuração de geno
cídio e de etnocídio. 

As pesquisas já efetuadas sobre contatos entre as duas sociedades já 
avançaram o suficiente para estabelecer com objetividade as seguintes resul
tantes essenciais: uma relação de dominação da sociedade nacional envol- . 
vente sobre as comunidades indígenas e, pois, o impedimento destas à sua 
autodeterminação como povos soberanos de seu destino, gerando conse
qüêncjas desagregadoras em suas estruturas sócio-culturais. 

O confronto entre duas formas de civilização, ou, se se preferir, entre 
dois modos de produção específicos, a expansão da sociedade tecnologi
camente mais dinâmica e a universalização de seus elementos não implica 
contudo na total e absoluta eliminação de elementos e particularidades da 
outra organização social menos diferenciada e menos equipada tecnica
mente. 

Assim, a dependência e a submissão indígena se efetiva não pela deno
minada assimilação étnica, mas pela participação tangencial na sociedade 
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mais ampla, através basicamente de nexos econômicos, pela inserção desses 
grupos no processo produtivo predominante. 

A desagregação das relações sociais comunitárias e sua possível desarti
culação não impedem, todavia, a nível étnico, a permanência de uma identi
ficação social própria dos, e entre os membros das comunidades indígenas. 
Os contatos sócio-econômicos entre diferentes formações sociais não anu
lam, per si e de imediato, a identidade social de seus respectivos agentes. No 
caso considerado, esses contatos acabam por destruir ou fragmentar as rela- . 
ções sociais, isto é, a própria estrutura social das comunidades indígenas, 
mas não ·podem eliminar, a não ser num período de longa duração, os 
valores e as especificidades culturais, que defmem o ethos cultural de um 
povo. 

Reconhece-se, entretanto, que o processo contínuo de contato e de 
dependência dos grupos tribais acaba levando ~ sua progressiva desagregação. 
As forças de sociabilidade que se abrem, então, para os seus membros, lhes 
aparecem como forças estranhas e alienadas, uma vez que o "índio não 
poderá exprimir a sua natureza e vivê-la na sua totalidade a não ser no 
interior das comunidades tribais e em comunhão com suas relações de pro
dução" .12 Porém, como assinala oportunamente Roberto Cardoso de Oli
veira, "( ... ) isto não implica que os grupos tribais deixem de manipular 
certas formas de organização cultural tradicional e de possuírem uma identi
ficação étnica". 13 

A situação dos Kaingang de Xanxerê revela problemas semelhantes. 
Envolvidos por sucessivas frentes pioneiras desde o século XVIII, com a 
ocupação dos Campos de Guarapuava por criadores de gado, aquele grupo 
suportou entre 1890 e 1916 a presença constante dos extratores de erva
mate. A partir da solução das questões de limites entre Paraná e Santa 
Catarina em 1916, após o término da chamada Guerra do Contestado, a 
região passou a ser ocupada sistematicamente por uma frente de expansão 
agrícola, obedecendo a critérios de colonização planejada. Através de con
cessões de grandes lotes de terra pelo governo catarinense, companhias colo
nizadoras, como a Bertaso, Maia e Cia, Lunardi e Cia., passaram a vender e a 
dirigir núcleos estáveis de colonização. A partir daí, os indígenas passaram a 
sofrer fortes pressões e boa parte de suas terras foram usurpadas pelos 
brancos, embora "o Governo do Paraná, através do Decreto n. o 7, de 18 de 
junho de 1902'', tivesse reservado "a área de terras compreendida no triân
gulo formado pelos Rios Chapecó e Chapecozinho e a estrada (caminho de 
tropas) que seguia para o sul, para estabelecimento permanente dos 
Kaingang. 14 

Com o passar do tempo, os interesses da sociedade nacional se intensifi
caram e os Kaingang passaram a enfrentar outros problemas. O mais sério 
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deles refere-se às modificações operadas no âmbito da política indigenista 
oficial, que transformou os Postos Indígenas em unidades empresariais vol
tadas para o lucro. Isto facilitou a entrada de numerosas famílias de colonos 
brancos na área indígena e, de ·outro lado, transformou um bom número 
deles em força de trabalho assalariada para os projetos econômicos geridos 
de forma lucrativa pela própria FUNAI. 

Mas, pelo que nos foi dado observar e estudar, os Kaingang de Xanxerê 
têm plena consciência de que constituem urna sociedade diferenciada da 
nacional, pois se· auto-intitulam índios e não brasileiros. Independente das 
dificuldades enfrentadas, o grupo mantém valores culturais específicos o que 
os ajuda a fortalecer a sua unidade social. A sua sociedade, por exemplo, 
obedece a divisão tradicional de todos os grupos Kaingang que os separa em 
duas metades exogâmicas: KAME e KANHRU. Comunicam-se entre si prefe
rencialmente na língua indígena, como também designam-se por nomes pró
prios da cultura Kaingang, embora eventualmente possam, frente a determi
nadas circunstâncias, usar nomes "portugueses". 

Urna das expressões culturais mais significativas do grupo, o que com
prova a vitalidade e persistência de valores culturais, é o ritual religioso de 
culto aos mortos, denominado KIKI, que os indígenas realizaram na aldeia 
de Pinhalzinho, Posto Indígena Chapecó, em abril de 1976. Transcrevemos a 
seguir um trecho do ritual: 

"Todo o desenrolar do KIKI, com seus ritos, danças e orações, 
tem seu ponto fundamental no culto aos mortos. Tudo gira em 
torno disso, desde a motivação inicial até a dança final. 

( . .. ) Este VENHKANH GIR (festa) se realizava anualmente, 
na época do milho verde e início do amadurecimento dos pinhões. 
A iniciativa do KIKI sempre parte das famílias das quais algum 
membro tenha falecido naquele período. Nessa ocasião toda a 
comunidade reunida reza para que o KUPRÍG (espírito) do fale
cido pegue bom destino se afastando daquele local e não fa~endo 
mal às pessoas. 

Em vista disso a limpeza do VENH KE (cemitério) seguida de 
todo um ritual muito variado e bonito de orações cantadas e dan
ças, com a colocação do FYCFE (ramo de pinheiro) por parte da 
metade KANHRÜ, é a parte central de todo KIKI. 

Logo no início da noite os rezadores vão encontrar as turmas 
que vão chegando de outros lugares, dividindo-se em seguida nas 
duas metades KAME e KANHRÜ, rumando para o local onde se 
encontram acesos os PI (fogos). Durante esse percurso os rezadores 
de cada metade vão cantando orações. Chegando ao local PÍMYN 
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vENHAGIN (rodeiam o fogo rezando). Os PÍ(fogos) são feitos de 
K.ÉSE (nó de pinho) e distribuídos em forma linear, cabendo deter
minada quantidade de fogos para cada metade. Essa separação é 
feita por GIG (folha de xaxim) que serve para o pessoal sentar em 
cima. Durante a noite toda, são feitas algumas orações intercaladas . 
em formas de desafios que os dois grupos se fazem. Também os 
fogos são aproveitados para assar FÃG FY {pinhão) e GAR TÂNU 
(milho verde). Ao clarear o dia todos se põem de pé para a oraçao. 

No dia seguinte, voltando ao cemitério, é feita uma dança ao 
redor dos fogos para a qual os participantes se enfeitam e carregam 
YÚGNÚG (galhos de árvores e capoeiras).'' 15 

Caberia ainda acrescentar em termos genéricos que a situação de con
tato que estamos referindo, implica também no confronto de duas culturas 
específicas ou diferenciadas. Torna-se, portanto, necessário levar em conta a 
particularidade e a especificidade das identidades sociais em contato. Ao 
assim proceder, afastamos teses equivocadas e insustentáveis diante das for
mas de organização sócio-cultural como constituindo etapas de um conti
nuum, que se iniciaria no modo de vida tribal e alcançaria características 
urbano-industriais, após se realizar como estilo de vida rural. A crítica dessa 
formulação errônea é assim apresentada pela antropóloga Carmen Junqueir~: 
"O percurso necessário do povo indígena incluiria assim, um estágio de vida 
rural, a partir do que estaria preparado _para receber os benefícios da civili
zação. Através desta ótica, o tribal, o indígena, o nativo nada mais são do 
que etapas pr_é-rurais." 16 

Para compreendermos a questão da identidade social tão evidente e 
persistente na sociedade Kaingang, é necessário considerarmos a dialética 
entre o indivíduo e a sociedade, a dialética da realidade psicológica e da 
estrutura social. A identidade é formada, pois, por referência aos processos 
sociais. "As estruturas sociais históricas particulares engendram tipos de 
identidade, que são reconhecíveis em casos particulares". 17 S possível por
tanto· afirmar que um indivíduo da sociedade nacional envolvente tem uma 
identidade diferente da do indivíduo de uma sociedade tribal, as quais são 
determinadas por tipificações culturais diversas; e por essas diferenciam sua 
orientação e comportamento rta vida cotidiana. 

De qualquer forma, mesmo no caso de uma comunidade indígena ser 
atingida em seu conjunto por relações sociais de outra sociedade e torf!ar-se 

· subordinada e dominada, suas próprias relações sociais não desaparecem 
inteiramente, pois continuam cumprindo um significativo papel em sua vida 
social. 
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CONCLUSÕES 

Da análise desenvolvida sobre a realidade indígena particularmente a do 
povo Kaingang, concluímos que: 

a) O Grupo Kaingang de Xanxerê, independente dos múltiplos proces
sos de desagregação a que foi submetido ao longo do contato que manteve 
com a sociedade brasileira, deve ser considerado uma sociedade indígena e, 
portanto, diferenciada da nacional. Seus memb.ros partilham valores cultu
rais específicos, conforme o explicitado no item 6 e se esforçam, inclusive, 
por revitalizar a sua identidade étnica como se pode deduzir pelos recentes 
acontecimentos deflagrados pelos próprios indígenas e que resultou na 
expulsã~ de todos os colonos brancos que habitavam seu território. 

b) Segue-se que, Dorival Fernandes é indígena porque participa de 
uma população diferenciada culturalmente da nacional e porque: (I) iden
tifica-se com o índio e é (II) identificado como índio pela sociedade brasi
leira. 

c) Ao determinar o seu grau de contato com a sociedade envolvente, 
observamos: por tudo que pudemos perceber e pelo que conhecemos da área 
considerada, Dorival Fernandes contata-se muito fracamente ao nível das 
relações sociais de produção da sociedade dominante, que são aqui determi
nantes, seja através de uma troca mercantil simples, de comercialização da 
produção indígena ou através de uma relação de assalariamento com agentes 
da frente de expansão da sociedade nacional. Dorival Fernandes trabalha a 
terra e o que produz na roça cobre apenas a sua subsistência e autoconsumo 
de sua família. Está pois tenuemente vinculado à dinâmica essencial da 
formação social brasileira. Sua relação com outras esferas da estrutura social 
nacional se dá de forma eventual e intermitente, por meio de expedientes 
~dministrativos, como a de desempenhar a função de "polícia indígena'', 
cargo que lhe é atribuído pela burocracia da FUNAI. Essas vinéulações são 
fragmentárias e portanto inteiramente secundárias para definir a sua possível 
inserção na sociedade envolvente. As vinculações de Dorival Fernandes com 
a sociedade brasileira, basicamente, remetem-se assim, preferencial e priori
tariamente ao nível das relações étnicas - Nacional e Kaingang. 

d) As mais relevantes conquistas do saber antropológico e sociológico 
recomendam a urgência do reconhecimento de autodeterminação de todos 
ai povos, o respeito à sua integridade sócio-cultural e, por conseqüência, a 
legitimidade da diversidade étnica. 
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NOTAS 

1. Ribeiro, Darcy, As Américas e a Civilização. Rio de Janeiro, Editora Civilização 
Brasileira S.A., 1970, pp. 126ss. 
2. Cit. por Juan Comas, "Os Mitos Raciais". ln: Raça e Ciência!. São Paulo, Ed. 
Perspectiva S.A. 1970, p. 14. 
3. Ver, por exemplo, a crítica dessas ideologias nos trabalhos de Nelson Werneck 
Sodré, A Ideologia do Colonialismo. Rio de Janeiro , Ed. Civilização Brasileira S.A. 
1965, 2.ª edição; e Thomas E. Skidmore, Preto no Branco - raça e nacionalidade no 
pensamento brasileiro. Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra, 1976. 
4. Ver, com mais detalhes, As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. 
São Paulo, Cia. Editora Nacional, ColeçãoBrasiliana, vol. 110, 1938, 3.ª edição. Interes
sante também é outra obra de Nina Rodrigues, As Collectividades Anormaes. Rio de 
Janeiro, Ed. Civilização Brasileira S.A., 1939. 
5. Juan Comas, op. cit., p. 18. 
6. La Situacion dei Indígena en América dei Sur. Montevideo, Ed. Tierra Nueva, 
p. 499. 
7. Ver Júlio Cesar Melatti, Índios do Brasil Coordenada Editora de Brasília Ltda., 
1972, pp. 30ss . 

• 
8. Os lndios e a Civilização. Rio de Janeiro , Ed. Civilização Brasileira S.A., 1970, 
p. 254. 
9. Idem, p. 434. 
10. Os Indios e a Civilização, op. cit., p. 8. 
11. Jornal Estado de São Paulo, 19 de abril de 1977. 
12. Cf. A. M. de Albuquerque, P. R. Bahia e S. Sá, "As Comunidades Indígenas frente 
à expansão da formação social capitalista". ln: Contraponto, n. 1, Niterói, Centro de 
Estudos Noel Nutels, nov. 1976. 
13. ''.Ul!1 Conceito Antropológico de Identidade". ln: Contraponto, n. 1, 1974, 
rrumeo. 
14. Santos, Sílvio Coelho dos, A Integração do Índio na Sociedade Regional - a 
função dos postos indígenas em Sta. Catarina. Florianópolis, Imprensa da Universidade 
Federal de Santa Catarina, 1969, p. 43. 
15. Boletim do CIMI - Conselho lndigenista Missionário, ano 5, n. 29, junho de 
197 6, pp. 12 e 13. O referido Boletim trata de forma mais ampla o ritual religioso 
Kaingang. 
16. Cit. por Contraponto, n.º cit. 
17. Berger, P. e Luckmann, T., A Construção Social da Realid<!de. Petrópolis, Editora 
Vozes, p. 73. Cf. III. 3. Teorias Sobre a Identidade. , 
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IV - Habitação Indígena no 

Alto Xingu* 

Cristina C. da Costa e Sá 
Arquiteta 

Eduardo Henrique Bacellar Corrêa 
Fotógrafo 

Em 1877, o etnólogo alemão Karl Von Den Steinem régistrou o pri
meiro contato com grupos indígenas na área dos formadores do rio Xingu. 
Só em 1946, poré~, é que essas populações começaram a ter contatos 
regulares com representantes da . nossa sociedade, devido à abertura de 
campos de pouso na área. Em 1961 foi criado o Parque Nacional do Xingu, 
ao Norte do Estado de Mato Grosso, pata garantir a sobrevivência desses 
grupos e evitar uma desorganização muito brusca da vida tribal. No entanto, 
já em 1971 foi esse parque cortado pela estrada BR-080; em setembro de 
1973 o CIMI (Conselho Indigenista Missionário) denunciou o loteamento do 
parque; em 1975 o parque já tinha sido invadido pelo merios uns 10 km, do 
]ado Leste, pelas grandes fazendas de criação de gado; somente em 1978, 
seus limites começaram a ser demarcados, não estando ainda concluídos os 

* Reprodução parcial do trabalho apresentado na Premiação Anual do Instituto de 
Arquitetos do Brasil (IAB-RJ) em dezembro de 1978, com o título: "Habitação indí
gena: Alto-Xingu - Ilha do ··Bananal", tendo como colaboradores os estudantes de 
arquitetura Lenine Tonassi, José da Silva Ribeiro, José Ináci<;> Ehrenbrink e Jurandir 
Guatassara Boeira. 
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trabalhos e já existindo uma nova estrada projetada, a BR-242 que corta o 
parque ao meio. 

A região onde está localizado o parque é de clima quente, com apenas 
duas estações: o inverno, estação das chuvas e das cheias, que vai de outubro 
a abril, com épocas de calor sufocante; o verão, estação seca, que vâi de 
maio a setembro, com dias quentes e noites frias. A vegetação é d~ tipo · 
floresta subca~ucifolia amazônica, com transição para a vegetação de cer
rado, apresentando amplos varjões limitados pela m~ta. 

O Parque do Xingu é habitado por 16 grupos tribais, dos quais 1 O se 
localizam no Alto Xingu. São estes os grupos: Kamayurá, Aweti, Waurá, 
Mehinaco, Yawalapiti, Kuikuro, Kalapalo, Nahukwa-Matipu, Trumai e 
Txikão. Com exceção dos Tkikão, e8ses grupos apresentam relativa homoge
neidade cultural, embora persistam algumas diferenças, tais como a língua e 
a especialização artesanal, como recursos de identificação tribal. Todos estes 
grupos praticam a agricultura itinerante, que não constitui um método de 
cultivo primitivo e incipiente, tratando-se, ao contrário, de uma técnica 
especializada adaptada às condições do clima e do solo da terra fume. 

Atualmente, cada grupo tribal do Alto Xingu ocupa· uma única aldeia, 
que se caracteriza por sua autonomia e pela solidariedade de seus membros 
no relacionamento com indivíduos de outros grupos. Para ser considerado 
membro de uma aldeia é preciso ter nascido na mesma ou nela ser residente 
permanente; pertencer ou não a uma determinada aldeia é importante, pois 
seus membros têm direitos exclusivos sobre os recursos naturais do território 
circunvizinho. 

Para a realização desse trabalho foram visitadas quatro aldeias,. em julho 
e agosto de 1978: Yawalapiti, Mehinaco (ambas de tronco lingüístico 
Aruak), Kalapalo (tronco Karib) e Kamayurá (tronco Tupi). Foram feitos 
levantamentos e recolhidos desenhos de crianças e adultos nas aldeias 
Kamayura e Yawalapiti. Nesta última foram realizadas também várias entre
vistas, de acordo com um roteiro preestabelecido. A documentáção fotográ
fica foi feita nas quatro aldeias e também no Posto Leonardo Villas Boas, 
sede do Parque. 

A ALDEIA 

A aldeia xinguana é um círculo de casas, formando um grande pátio, no 
centro do qual fica a sepultura, assinalada por uma cerquinha baixa. Junto à 
sepultura, ligeiramente afast ada do centro do pátio, fica a casa dos homens 
ou casa das flautas, proibida às mulheres e que tem em frente um grande 
tronco descascado, onde os homens sentam e ficam conversando, geralmente 
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à tardinha, quando não têm nada para fazer. Bem afastada do e-entro fica a 
gaiola do gavião real. 

São áreas particulares, de propriedade exclusiva do grupo doméstico, 
isto é, das pessoas que habitam uma casa, parte do terreno adjacente e dos 
caminhos que a ela conduzem, principalmente dos caminhos que conduzem 
à porta dos fundos, isto é, os caminhos exteriores. Qualquer pessoa que não 
pertença ao grupo doméstico de uma determinada casa deve-se fazer 
anunciar antes de entrar nessas áreas particulares, a menos que esteja acom
panhada por um adulto do grupo. Somente as crianças têm unia relativa 
liberdade de movimentos, podendo entrar em qualquer das casas. 

' São áreas públicas, utilizadas pelos membros de todos os grupos domés-
ticos: o pátio da aldeia com seus caminhos radiais (masculinos), o acesso 
principal (único utilizado por visitantes de outros grupos), os locais de 
banho e seus acessos, os caminhos secundários internos, situados na periferia 
do pátio, que interligam as portas da frente das casas (usados preferencial
mente pelas mulheres) e alguns dos caminhos exteriores, que vão para as 
roças ou para outras aldeias. Essas áreas públicas podem ser divididas em 
dois tipos distintos: 

1. Áreas onde o indivíduo se expõe publicamente e onde é necessário 
conversar polidamente com todos: pátio, área de banho principal, acesso 
principal da aldeia etc. Na estação seca, quando o alimento é abundante, o 
homem que volta de uma pescaria bem sucedida entra na aldeia pelo 
.caminho principal e atravessa o pátio para chegar à sua casa, sendo saudado 
por outros homens que ficaram na aldeia e que podem então pedir parte 
dos seus peixes. 

2. Áreas onde o indivíduo tem maior liberdade, podendo gozar de 
relativo isolamento e onde não deve ser incomodado; ár~~ de banho secun
dárias, caminhos secundários exteriores etc. Essas áreas são utilizadas por 
pessoas que não podem ou não querem ter contato com outras, tais como · 
recém-divorciados, enlutados, rivais de chefes políticos etc. Na estação das 
chuvas, quando o alimento escasseia, os pescadores voltam para casa pelos 
caminhos secundários, entrando pela porta dos fundos, para que o produto 
da pesca possa ser dividido apenas entre os membros do seu grupo domés
tico. Também o mel ou qualquer alimento muito apreciado é geralmente 
introduzido nas casas pela porta dos fundos. 

A CASA TRADICIONAL 

As proporções e a forma da casa tradicional variam de uma aldeia para 
outra, mantendo-se porém muito semelhantes dentro de uma mesma aldeia. 
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As diferentes partes da casa são relacionadas com partes do corpo humano 
ou animal; assim, a casa possui peito (fachada principal), costas (fachada 
oposta à principal), alto da cabeça. (viga superior), brincos (troncos de árvo
res com raízes, arremate lateral superior da casa, de função puramente esté
tica), dentes (prolongamento superior da estrutura vertical qu.e se projeta 
para a frente), costelas (varas horizontais onde é amarrada a palha da cober
tura), pelos (palha de cobertura). Alguns informantes mencionam ainda a 
existência de boca (porta) e pernas (pilares). 

Quando numa aldeia começam a aparecer muitos formigueiros, quando 
vários de seus antigos habitantes já morreram ou quando novos roçados 
estão sendo abertos em locais distantes, é feita a mudança: nova aldeia é 
construída, queimando-se depois a antiga. Essa mudança periódica da aldeia, 
ao que parece, está relacionada com a técnica agrícola empregada na região 
que é a de queimada, com um espaçamento de u~ilização do mesmo terreno 
para plantio de cerca de 20 a 25 anos. No entanto, existem autores que 
negam a relação entre queimada e nomadismo. 

Para a mudança da aldeia Yawalapiti foi construída inicialmente uma 
única casa, em estilo tradicional, que abrigava todo o grupo. Todos os 
homens da aldeia colaboraram nessa construção que durou 6 meses, sendo 
festejada durante todo o período. Aos poucos, foram sendo construídas 
outras casas, mas nenhuma tão grande nem tão bem acabada. Nesta aldeia as 
casas menores que mantêm o estilo tradicional têm sua estrutura simplifi
cada; outras apresentam teto e paredes diferenciados e até planta retangular, 
copiada das casas neobrasileiras. Todas essas casas menores foram construí
das apenas pelos homens da fam11ia que iria habitá-la, sendo a ajuda eventual 
de homens de outra fam11ia sempre recompensada com presentes ou favores. 
Os moradores dessas casas informaram que pretendiam algum dia construir 
'Casas t radicionais e que se ainda não o tinham ·feito era devido ao fato de as 
outras serem de c~nstrução mais rápida e fácil . A casa tradicional, dizem 
eles, será construída em torno da já existente a ser demolida quando a nova 
estiver pronta. 

Os moradores de uma casa são aparentados pelo lado materno ou pa-
. terno. Geralmente, até o nascimento do primeiro filho, o casal reside na casa 
da mulher, mudando-se depois para a casa do marido. Quase sempre o grupo 
doméstico é formado por irmãos ou primos paralelos (filhos de irmãos do 
mesmo sexo) . com suas esposas e filhos, havendo um núcleo de moradores 
permanentes e famílias e indivíduos ocasionais que por circunstâncias 
diversas residem em casas que . não são as dé seus parentes mais próximos. o 
grupo doméstico constitui uma unidade relativamente au(ônoma de pro
dução de alimentos e mesmo os moradores ocasionais contribuem para a 
alimentação de forma idêntica à dos moradores efetivos. Cada adulto é 
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responsável por um fornecimento contínuo de comida, · tendo sua 'quota 
assegurada nas ocasiões em que não puder ou não quiser contribuir. 

CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE UMA CASA TRADICIONAL 

À construção da casa de Sariruá, a maior da aldeia de Yawalapiti, durou 
cerca de 6 meses, havendo festas durante todo esse período e tendo todos os 
homens da aldeia colaborado nas diversas etapas : 

1. em janeiro, na estação das chuvas, a madeira e os cipós começaram 
a ser cortados e trazidos para a aldeia. Inicialmente, foram levantados os 
cinco pilares, ualapá, feitos em madeira denominada mãri. Para ftxar os 
pilares extremos, com 50cm de diâmetro e cerca de lOm de comprimento 
(8m aparentes e 2m enterrados) foi preciso 1 dia de traballio para cada um. 
Esses pilares foram levantados com a ajuda de armações feitas com troncos 
mais fmos, de 15 a 20cm de diâmetro; 

2. foram colocados os atati, mourões que delimitam a falsa elipse da 
planta baixa, feitos em madeira denominada matá"i. Somente os quatro 
atati maiores, dos lados das portas, foram feitos em madeira rnãri; 

3. os pilares, ualapá, foram amarrados com duas vigas, mauanatáca, 
um pouco abaixo do topo; 

4. foi colocada a estrutura vertical, matárri, feita com a madeira do 
mesmo nome, amarrada nas vigas, mauanatáca; 

5. foram feitas as amarrações horizontais, ipúcu, sendo a primeira 
logo acima do topo dos atati e aumentando o espaçamento entre elas à 
medida que se aproximavam das mauanatáca. Entre a primeira e a segunda 
ipúcu foram colocados vários troncos finos, cobertos com entrecasca que 
mais tarde seria decorada com motivos geométricos; 

6. no alto dos pilares, ualapá, foi colocada a viga pá-naputaquá, que 
quer dizer "alto da cabeça da casa". Nas casas· de estrutura simplificada, nao 
existem as duas vigas mauanatáca, somente a viga pá-naputaquá, onde são 
então amarrados os matá"i; 

7. foram colocados pá,-itsêua e pá-itsserreti, respectivamente os dentes 
e os brincos da casa; 

· 8. atrás ·da estrutura v_ertical, matám·, foram colocadas varas verticais 
chamadas ijatárri , indo até a viga pá-naputaquá; 

9. nas varas verticais, ijatárri, foram amarradas outras horizontais, cha
madas talalacárri, as costelas da casa; 

1 O. foi colocado o contraventamento ( 4 duplas de pilares em "x") para 
que a casa melhor resistisse aos ventos da estação das chuvas; 
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11. por último, no mês ~e junho, a palha itishe, o pelo da casa, foi 
cortada e amarrada nas tala/acárri. Segundo informantes, esse tipo de cober
tura é muito resistente não necessitando de manutenção nem de substitui
ções. 

No centro da casa, junto aos pilares intermediários, entre as duas portas, 
fica o depósito de alimentos: jirau com cestas de polvilho, panelas com água 
e grandes cestos onde são armazenados os pães de mandioca, os quais são 
trançados gradativamente, de baixo para cima, a fim de guardá-los em maior 
quantidade, à medida que vão sendo produzidos. Entre o depósito e a porta 
de entrada fica o setor social da casa, onde sao recebidos os visitantes, sendo 
as danças aí também realizadas. Entre o depósito e a porta dos fundos fica a 
cozinha, constituída de uma ou duas pequenas fogueiras sobre as quais 
repousam um panelão para fins diversos e uma grande panela rasa onde é 
feito o beijú. Também na cozinha fica , às vezes, um pequeno jirau para 
moquem (peixe defumado). O lixo é jogado no terreno atrás da casa. Nos 
semicírculos laterais são armadas as redes: a da mulher próxima ao solo, a 
do marido um pouco acima. Crianças de colo dormem com a mae, as outras 
têm sua própria rede. Nas casas onde existem adolescentes em reclusão, a 
área destinada a eles é fechada com cobertores, madeira ou palha. Como o 
interior da casa é muito escuro, durante a estação seca pequenas aberturas 
são feitas, às vezes, retirando-se um pouco de palha, permitindo a entrada de 
luz suficiente para a execução de trabalhos tais como a fiação de algodão ou 
a confecção de artesanato em geral. À noite a casa é fechada com portas 
feitas de madeira e palha e pequenas fogueiras são acesas sob as redes, 
ficando o interior com uma temperatura muito agradável. 

Do lado de fora, próximo à porta da frente, e às vezes também da dos 
fundos, ficam jiraus para a secagem de alimentos, alguns com até l .50m de 
altura; à sua sombra, as mulheres trabalham no preparo da mandioca. 

MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ACULTURAÇÃO 

Cada grupo humano, ao organizar seu espaço, nele projeta as estruturas 
fundamentais de sua própria cultura, sendo impossível qualquer mudança 
nessa organização que não seja conseqüência de modificações nas estruturas 
culturais. No Alto Xingu, como ainda permanece a cultura tradicional dos 
grupos que ali vivem, permanece também· a organização espacial que a 
reflete, embora algumas 1nodificações sejam gradativamente introduzidas 
pelo contato cotn as sociedades ncobrasileira:- Nas quatro aldeias visitadas 
(Yawalapiti, Kamayu rá, Mehinaco e Kalapalo), já cxisten1 diversas casas de 
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Yawalapiti Kamayurá Kalapalo Mehinaco 

Diâmetro da aldeia em metros 117 ,50 1~0,60 ? ? . 

Número de casas da aldeia 
(sem considerar a casa dos ho-
mens) 7 13 14 6 

Casas em estilo tradicional 4 8 4 3 

Casas com planta em elipse, 
mas com diferenciação entre 
teto e paredes 1 7 

• Casas com planta retangular e 
com diferenciação entre teto e 
paredes 2 

Casas com planta em elipse e 
1 

paredes de barro batido 4 2 2 

". Casas com planta retangular e 
paredes de barro batido 1 1 

Ca~as com paredes em troncos 
descascados e teto de palha 1 4 

Existência de casa dos homens sim apenas em cons- sim 
~ 
l 

telheiro trução 

Tipo de construção da casa 
dos homens tradicional palha tradicional paredes de 

troncos 

Existência de gaiola para o Ga-
vião Real sun 

Jiraus para a secagem de man-
dioca 

, . , . , . , . 
vanos vanos van os var1os 

Outras construções auxiliares a) telheiro oficina 
p/patos 

b) depósito 
alimento 

Tipo das construções auxiliares a) paredes semelhante 
de tronco ao tradi-

b)barro cional 
batido 
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1 planta baixa retangular; outras apresentam diferenciação entre paredes. e 
tetos; algumas já substituíram até mesmo a palha das paredes por barro 
batido. Muitas vezes as portas de palha, mesmo em casas tradicionais, são 
substituídas por portas de madeira ou por chapas onduladas. Tais modifica
ções, no entanto, se dão apenas a nível da forma e dos materiais, pois a 
utiliz.ação do espaço interno permanece a mesma: espaço íntimo nos extre
mos da casa, espaço social e de serviço no centro; o primeiro junto à porta 
da frente e o segundo junto à porta dos fundos, ficando entre os dois o 
depósito de alimentos. 

A organiz~ão do espaço das aldeia~ ainda é a tradicional, mas no pátio 
de todas elas já existem balizas para o jogo de futebol. Na aldeia Kamayurá 
existem dois mastros, sendo um deles freqüentemente utilizado para a colo
cação de uma bandeira de time de futebol, ganha pelos rapazes desse grupo 
juntamente com as camisas do mesmo time. Nessa aldeia, existem também 
pequenas casas de barro batido, de planta retangular, utilizadas como depósi-

. to de bananas e arroz, assim como um cercado para patos, não tenclo 
·sido esses elementos obseryados em outras aldeias. Talvez a aldeia Kamayurá 
apresente maior quantidade de elementos estranhos à cultura xinguana devi
do à proximidade de um posto da FAB, que os habitantes dessa aldeia visi
tam com freqüência. 

CONSTRUÇÕES NEOBRASILEIRAS NO ALTO-XINGU 

~ 

As construções neobrasileiras do Posto Leonardo Villas Boas, sede 
administrativa do Parque do Xingu, deixam muito a desejar, do ponto de 
vista de adequação ao local. Essas construções são de três tipos distintos: as 
destinadas ao serviço do Posto (tais como farmácia, refeitório, depósito de 
materiais; casa do rádio etc.); as habitações dos índios de diversos grupos 
que vivem no Posto, geralmente ali trabalhando; habitações para funcioná
rios não índios e para pesquisadores ou visitantes. Todas essas construções 
são muito semelhantes na forma e no método construtivo, com janelas 
pequenas e telhados de chapa ondulada. As mais antigas têm paredes em 
tábuas e, muitas vezes, o chão em terra batida; as mais recentes têm o piso 
cimentado e paredes de tijolos, feitos no próprio local, em pequenas formas 
metálicas, com a mistura no traço 7: 5: 1 de areia, pedra e cimento, não sendo 
utiliudos tijolos de adobe nem cozidos, apesar de existir barro de boa 
qualidade na região. As fundações são em tijolos cozidos e pedra, sendo os 
primeiros utilizados em maior proporção, o que é explicável pelo fato de 
inexistir pedra na região geomorfologicamente denominada depressão do 
Xingu e caracterizada pela apresentação de amplas baci:is sedimentares. 

,, 
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Tanto a pedra quanto diversos outros materiais utilizados nessas construÇões 
chegam ao local vindos de Xavantina, pequena cidade de Mato Grosso, 
depois de uma longa viagem, parte em caminhão e parte em balsa. Na 
demarcação do Parque, que está sendo feita atualmente, são utilizados 
marcos de concreto, nos quais é empregada pedra jogada de avião, segundo 
nos informoµ um funcionário da companhia encarregada da demarcação. 
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V - Os Índios nos Estados Unidos 

Jimmie Durham 

Presidente da International Indian Treaty Council, fun
dado em junho de 197 4 e tendo o caráter de "Organiza
ção de Consulta'', na ONU. 

Nada é mais incômodo para a mentalidade americana - e para a mito
logia americana - do que a simples realidade dos índios americanos. Nós 
somos .uma espécie de "doença" embaraçosa na mente da maioria dos ameri
canos. Para os da esquerda, somos uma pequena minoria que faz barulho 
demais a respeito de algo que não se encaixa no plano esquematizado de 
cada grupo esquerdista para problemas de minoria. Para muitos negros ame
ricanos somos uma misteriosa e romântica - odeio dizê-lo - competição. 
Para os trabalhadores brancos somos, geralmente, semi-selvagens pregui
çosos, simplesmente teimosos demais para deixar a reserva e arrumar um 
emprego. Para o governo e as associações, somos um enorm~ espinho para
lelo ao progresso e à economia do país. 

Os jornais e a televisão falam sobre os índios apenas quando há uma 
demonstração ou quando algum é preso; por isso, a maioria dos americanos 
nunca tem uma idéia precisa sobre o que os índios estão protestando. 

Deixe-me dar uma pequena idéia da situação do índio nos Estados 
Unidos nos dias de hoje. Nossa populaçao está reduzida a pouco mais de um 
milhão (bem abaixo de no mínimo 20 milhões de índios antes de Colombo). 
A maioria vive em trezentas e sessenta reservas espalhadas por todos os 
cantos, desde Maine até Flórida e Califórnia. Estas reservas são o restélJlte do 
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que outrora foram fortes nações de índios. Por isso falamos mais de tre
zentas línguas diferentes. 

Nossa educação é, em média, de cinc;o anos nas piores escolas imaginá
veis, dirigidas por missionários religiosos ou pelos gorilas do Bureau of 
Jndian Affairs (Departamento de Assuntos Indígenas). Nessas escolas não 
nos é permitido falar ou aprender nossas próprias línguas, nem nos é en
sinado o inglês adequadamente. Se, como às vezes acontece, crianças índias 
freqüentam uma escola local de brancos a situação não é nada melhor. 
Ne~ escolas somos ridicularizados, e nos ensinam mentiras cruéis sobre 
nossa própria história, que as crianças brancas também aprendem. Somos. 
alienados e nos fazem sentir envergonhados de nós mesmos por sennos 
índio~. "Educação" é uma punição que eles nos infligem. 

O percentual de desemprego dos índios é cerca de 70% e aumenta mais 
ainda nos meses de inverno. Aqueles que têm um emprego fixo são quase 
sempre os que são empregados pelo B.l.A. - como administradores colo
niais. 

Os índios das reservas moram em habitações totalmente inadequadas, às 
vezes com dez ou mesmo vinte pessoas morando em casebres de um ou dois 
cômodos sem nenhuma eletricidade ou saneamento. · 

Os serviços de saúde sao tão precários que a mortalidade infantil é de 
uma em cada três crianças e, em algumas áreas, de três em cinco. A desnu
trição descontrolada faz com que doenças tais como a kwashiokur (uma 
doença causada pela deficiência de proteínas) e o raquitismo (deficiência de 
cálcio) se tornem comuns. A maioria dos índios sofre de T.B. (tuberculose) 

• 
em uma época ou outra de suas vidas. A média de vida para um índio é de 
quarenta e quatro anos (comparado com sessenta e sete anos no resto do 
país). 

No país mais rico do mll;ndo, essas condições trágicas devem ser vistas 
como genocídio deliberado. Sendo o governo o responsável, nós deveríamos 
perguntar quais as soluções. 

No campo da saúde, o governo está reduzindo o número de hospitais e 
clínicas para índios, e fornecendo cada vez menos médicos e pessoal espe
cializado. Ao mesmo tempo ele já esterilizou mais de um quarto de nossas 
mulheres em idade de concepção. De acordo com o senador Abourezk, as 
novas geretrizes federais para a esterilização não fizeram nada para n:iudar 
esta situação. 

Programas sociais tais como fichas para conseguir comida e outros simi
lares estão se tornando cada vez mais restritos. 

No plano da habitação, o governo está apressando o desenvolvimento de 
"habitações em grupo", o que significa güetos instantâneos. Dentro do es
quema de habitações ern grupo quem constrói e possui as casas é a H.U.D. 

144 

1 
1 
1 

l 
1 

1 
1 

l 



r 

f (empresa habitacional). Freqüentemente famílias de índios têm que ar
rendar seu próprio pedaço de terra para terem preferência sobre as habita
ções de grupo. Se, a partir daí, forem incapazes de pagar o alugu('.l desses 
casebres de plástico pessimamente construídos, são logo despejados, e então 
não têm lugar algum para ir. Se conseguem pagar o alugue!, se vêem 
morando em casas que em dois ou três anos estao piores do que o que eles 
haviam deixado para trâs no seu pequeno pedaço de chão, e com a desvan
tagem ad~cional de estarem numa terra que não lhes pertence. 

·Para solucionar o problema de empregos para os índios o governo ideali
zou um plano para desenvolver o turismo, plano esse que levou reservas 
inteiras à falência. Tal plano fornece pouquíssimos empregos, requer um 
enorme desembolso de capital (que a tribo deve apanhar emprestado com o 
governo!) e, mais que tudo, o turismo é uma in<lústria degradante e aliena
dora para os índios. Ela nos faz sentir como se fôssemos algo como artistas 
de circo. 

Quaisquer planos para o desenvolvimento da nossa própria terra pelo 
nosso próprio povo, tais como projetos agrícolas, são logo vetados pelo 
B.I.A. No entanto, as companhias das minas e energia arrendam a nossa terra 
através do B.l.A. por preços tão baixos que equivalem a roubo. Obtêm 
lucros enormes e destroém a terra ao mesmo tempo. Em muitos casos a 
fam11ia, ou comunidade indígena, às vezes a reserva inteira, nem mesmo sabe 
qual terra foi arrendada a quem. Mas o B.l.A. não tem qualquer direito legal 
de arrendar a terra jâ que ela nos pertence. 

Pode-se perguntar, então, considerando-se todos esses fatos, por que, 
afmal, os índios permanecem na reserva. Na realidade muitas pessoas "não
índias" supõem que somos forçados a ficar i:ia reserva. Já outras pessoas 
supõem também que as reservas são terras que foram "deixadas de lado" 
pelo governo para os índios. 

Consideraremos primeiro porque ficamos nas reservas. Os índios estão 
fortemente vinculados à terra - a uma ârea específica de terra. É parte da 
no~sa cultura, religião, política e sistema econômico. Nossa terra é a terra de 
nossos ancestrais se estendendo no passado por milhares de anos. Os ameri
canos que chegaram aqui tão tarde, vendo a terra primeiramente como 
propriedade, não entendem o que sentimos.pela nossa terra. 

Há, também, a sensação de sermos um povo. Um líder indígena disse 
que a única maneira de sermos humanos - de existirmos - é sermos índios, 
o que para nós significa ser Sioux, Cherokee, ou qualquer que seja nossa 
identidade nacional. É somente na reserva que podemos falar nossas próprias 
línguas e estar com nosso próprio povo. 

É sabido que o governo faz tudo o que pode para nos for'çar a sair das 
reservas. 
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As reservas são uma-parte da terra que lutamos para conservar durante 

as longas guerras de expansão dos Estados Unidos (chamado o assentamento 
do Oeste, pela máquina da propaganda). Atualmente nossas terras das reser
vas não sao nem um por cento da área total dos Estados Unidos, e nós as 
estamos perdendo numa proporção de 45 .000 acres ao ano. Durante a ex
pansão, no entanto, lutamos com os Estados Unidos até uma paralisação 
total, e os forçamos a entrar em negociações de tratados conosco. Por esses 
tratados, que são acordos entre nações, os Estados Unidos reconheceram 
nossos limites territoriais e nossa soberania dentro desses limites. Nossa base 
territorial de acordo com aqueles tratados é cerca de 6% dos Estados 
Unidos. 

Agora analisemos porque não temos mais essa base territorial, e porque 
e como estamos perdendo o restante de nossa terra. Em 1871 os Estados 
Unidos aprovaram um ato do Congresso declarando que não mais assinariam 
tratados com as nações índias, e não mais as considerariam como nações 
soberanas. Embora contraditoriamente, o ato também declarava que os Esta
dos Unidos continuariam a respeitar os tratados já assinados. 

De 1850 em diante, a guerra dos Estados Unidos contra os índios era 
total e implacável, mas não era em prin~ípio uma guerra militar. Naquele 
período a · tática ofici3l dos Estados Unidos era destruir as reservas alimen
tares dos índios, não apenas o búfalo, mas as colheitas, as árvores frutíferas, 
e qualquer outra coisa que pudesse alimentar uma população indígena. Era 
também unia tática oficial para empregar. o~ chamados "germes de guerra". 
Os cobertQ,:-es do exército dados aos índios estavam deliberadamente conta
minados com catapora, mortal para qualquer comunidade índia. 

Lá pelo final de 1870 graças àqueles dois métodos de genocídio nossa 
população se reduziu à um número j ~ais registrado na nossa história. O 
governo e o povo dos Estados Unidos supunham que em muito pouco 
tempo todos os índios teriam desaparecido, e nós éramos chamados os 

. "Americanos em Extinção". Um congressista chegou a sugerir que todos os 
índios vivos fossem colocados numa área cercada até que morressem, e 

. então embalsamados para edificação de futuras gerações americanas. 
De acordo com estatísticas do governo, em 1884 havia apenas 300.000 

índios restan~es no país; estávamos completamente vencidos e desmoraliza
dos. Era uma derrota não muito fácil de· se imaginar; em 200 anos havíamos 
perdido mais de 90% de nossa população, portanto, mais de 90% de nossos 
habilidosos artesãos, no~os historiadores; nossos médicos, nossos líderes, 
numa guerra que nós nem mesmo podíamos ver. Eu fico atônito em pensar 

. que nossos ancestrais que viviam naquela época simplesmente não desistiam: 
sua resistência nunca cessou. · 

• 
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Em 1884, no entanto, o governo aprovou a Lei de Loteamento para os 
índios. O propósito de tal lei foi declarado na época como "a ·civilização do 
índio selvagem". Ela dizia que as nações índias não podiam ter maj.s. posse 
de suas terras em comunidades, mas que, ao invés, a cada índio chefe de 
familia seria dado. um lote de terra como sua propriedade particular. 

Em outras pala,vras, o governo dos Estados Unidos, naquela época e 
atualmente via o capitalismo e a civilização como uma só coisa. A lei era 
ilegal, mas quem iria protestar? Come membros de nações "selvagens" não 
nos .era permitido nos dirigirmos ao Congresso em nosso próprio benefício. 

A Lei de Loteamento nos tirou três-quartos do restante de nossa' base 
territorial, por roubo do Congresso, e assim começou o sistema de reservas. 

Em 1924 um outro Ato do Congresso declarava os índios como sendo 
cidadãos dos Estados Unidos, ato que nós não víamos.nem como honra nem 
como uma declaração legal. Insistíamos em dizer que éramos cidadãos de 
nossas próprias nações. Em 1934, sob o paternalismo de Franklin Roosevelt, 
um novo Ato do Congresso nos permitiu tomar posse de no~a própria terra 
comunitariamente. O Governo do Estado Novo estava até mesmo disposto a 
nos emprestar algum dinheiro para comprarmos de volta um pouco de nossa 
terra roubada. Tínhamos perdido cem milhões de acres apenas alguns anos 
antes, mas é claro que o governo não estava disposto a nos emprestar 
dinheiro para comprar mais que uma pequena parcela. No entanto., havia 
algumas estipulações na lei bastante significativas, que acabaram firmando 
ainda mais o sistema de reservas atual. · 

A Lei de Reorgarnização do Índio {1934), como é chamada, estipulou 
que as "tribos" indígenas {subitamente não mais chamadas de nações) po
deriam ter a posse de suas terras em comunidades e administrar alguns de 
seus próprios assuntos internos se eles se organizassem através do B.l.A., 
"Sistema de governo tribal" imposto. Tal sistema ainda funciona hoje, e é, 
basicamente, modelado de acordo com companhias de negócio. Além de 
ignorar completamente nossos sistemas de governo que tinham dado certo 
por milhares de anos, os novos governos tribais coletivos estavam e estão sob 
o controle completo do B.I.A., o qual pode vetar qualquer decisão que seus 
fantoches tomem. 

O B.I.A. assumiu o poder sobre as reservas indígenas simplesmente por 
decreto. Ele se deçlarou como sendo o "síndico" das terras dos índios, e 
administrador-chefe dos assuntos indígenas. Sob essa curadoria arrenda 
nossas terras para Companhias, investimentos agrícolas e rancheiros brancos. 
Controla nossa vida diária da maneira mais absurda e nos detalhes mais 
. , . 
mcr1ve1s. 

O leitor deve estar sentindo que os índios estão sob muita pressão, mas 
nós ainda estamos no início da história. Vine Deloria disse uma vez que 
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tentar fazer algum trabalho numa reserva indígena é como tentar cozinhar 
uma refeição quando sua casa está em chamas. 

A maioria do povo e das reservas está localizada nos estados do Oeste, 
onde a população branca ainda tem uma mentalidade de fronteira de Oeste 
selvagem. (Cuidadosamente composta pelos grandes negócios e pelos meios 
de comunicação,) Cada um desses estados continuamente· toma parte das 
nossas terras da reserva e seguidamente tentam exercer mais jurisdição judi
cial sobre nós e nos cobrar mais impostos. 

Se vamos a Washington para protestar contra algumas novas atrocidades 
feitas pelo B.I.A., descobrimos que o estado individual no qual estamos 
cativos, cometeu algum novo crime legislativo enquanto estávamos fora. 

Mais ainda, a .repressão é uma ocorrência rotineira· para o índio. Nós 
temos como esquadrão terrorista contra nós, a polícia do B.I.A., o FBI, 
chefes de polícia federais, a polícia estadual, a guarda nacional, e a polícia 
local. E para nós o FBI é uma força militar. Eles patrulham as reservas em 
tanques e helicópteros, vestindo roupas de combate e carregando armas 
automáticas. Durante a ocupação de Wounded Knee em 1973 o FBI tinha 
tantos informantes e agentes secretos quantos nós tínhamos índios. Há duas 
mil leis que afetam os índios a mais que o número de leis que afetam o resto 
da população dos Estados Unidos. 

E é claro, nós temos os novos cowboys, na forma de organizações 
vigilantes que tem laços muito fortes com o Klan, a Sociedade John Birch, e 
outros malucos direitistas. O mais forte deles todos é uma organização na
cional chamada Interstate Congress for Equal Rights and Responsibilities 
(Congresso Interestadual para Direitos e Responsabilidades Iguais). Soa bem, 
não é? Quer dizer que eles querem direitos "iguais" à terra do índio. 

Muito mais séria é a atual administração de Jimmy Carter, que tem se 
mostrado aliado a grandes negócios contra os trabalhadores, as minorias e as 
mulheres. As reservas indígenas agora têm reservas de energia estratégicas -
90% de urânio, 30% de carvão e petróleo , e no mínimo 20% de gás natural, 
sem mencionar ferro , cobre, e outros minerais essenciais. Carter e as compa
nhias de energia estão trabalhando duro para roubar essas reservas (en
quanto, como já foi dito, destruindo nossa terra) e fazer o povo acreditar 
que isso é necessário para a "auto-suficiência americana". J 

O acordo Qe energia de Carter dá ao governo o direito de tomar a terra 
que precisar para a produção de carvão e fornece ao Departamento de 
Energia seu próprio exército permanente no caso de alguém protestar contra 
o roubo . Kennedy, nesse ínterim, introduziu um projeto de lei de reforma 
criminal que acabaria com os direitos judiciais e civis dos índios ao mesmo 
tempo, e cada congressista e senador ambicioso do Oeste luta para con
tribuir com suas idéias para a legislação antiíndios._ Carter, Griffin Bell, e o 
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Senador Henry Jackson (a resposta dos democratas a John Wayne) têm 
encontros secretos sobre como lidar com os índios. 

O Bureau of lndian Aff airs (B.l.A.) tem aumentado seus esforços para 
impor a tribalização que ele próprio inventou, fortalecendo seus fantoches 
na reserva. O governo chama isso de "autodeterminação". 

O esboço que tentei traçar até aqui pode fazer a nossa situação parecer 
sem esperanças, mas o que o governo dos Estados Unidos nunca percebeu é 
que quanto mais sujos forem seus truques, mais os índios se tornarão deter
minados. Considerando o que temos a perder - a nossa existência - não 
temos escolha, mesmo embora essa seja a condição da nossa luta de darmos 
dois passos à frente e um atrás. 

O Movimento Americano do Índio começou em 1968. Seus fundadores 
se haviam encontrado na prisão e passado a maior parte de suas vidas na 
prisão. Em 1969 a primeira demonstração indígena de âmbito nacional teve 
lugar - a ocupaçao e libertação da Ilha Alcatraz. Por volta de 1971 o AIM 
(Movimento Americano do Índio) tornara-se a primeira organizaçao indí
gena de âmbito nacional (à parte daquelas criadas e amparadas pelo go
verno), e começou a ser ouvido nas reservas, nos bairros pobres da cidade, e 
em Waslúngton. Em 1972 o AIM conduziu a passeata Trilha dos Tratados 
Quebrados nos quartéis generais do B.l.A. em Washington, o que resultou na 
ocupação do edifício. 

O AIM apresentou um prospecto bem compreensivo com 20 itens ao 
governo durante a ocupação, mas o governo simplesmente o ignorou. 

Em 1973, o Sioux Oglala da reserva Pine Ridge, sob a liderança do 
AIM, resistiu corajosamente em Wounded Knee. Lá, um pequeno grupo de 
homens, mulheres e crianças índias, armados com alguns rifles de caça e 
pistolas enfrentaram o Exército dos Estados Unidos, a Aeronáutica, FBI, e 
chefes de polícia por 91 dias, sob uma barragem de fogo de armas podero
sas. Índios de todas as nações e reservas vieram para Wounded Knee e 
tiveram o apoio de negros, "chicanos", e milhares de brancos. 

A resposta do governo a esses protestos desesperados tem sido a mais 
severa repressão. O AIM estimou que de 1973 a 1975, mais de 400 pessoas 
foram mortas em Pine Ridge. Prisões em massa foram feitas, e milhares de 
índios têm ,Sido presos sob falsas acusações. Russell Means - o líder do AIM, 
que já foi ferido três vezes, esfaqueado, surrado e preso várias vezes desde 
1973 - disse às Nações Unidas que o plano do governo dos Estados Unidos 
para a total destruição dos índios nunca mudou - apenas as táticas 
mudaram. · 

Ainda assim nós continuamos. Em 197 4, em meio aos julgamentos de 
Wounded Knee, o AIM fundou o Conselho Internacional do Tratado Índio. 
Seu propósito é unir todas as nações e reservas indígenas em uma organi-
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zação de libertação, com um impulso internacional. Desde -1870 cada reserva 
no Oeste havia tido seu próprio conselho de tratados, para lidar com os 
Estados Unidos em questões de tratado. Estes foram combinados com o 
AIM, e até mesmo os ·consellios tribais controlados pelo B.l.A., para 
começar uma unidade verdadeira. 

Nações indígenas individuais têm entrado em contato com as Nações 
Unidas para pedir ajuda desde 1948 e antes disso com a Liga das Nações, 
mas sem uma estratégia clara e organizada. 

O Conselho Nacional dos Tratados tem agora uma posição deliberativa 
com as Nações Unidas e em 1977 organizou uma conferência importante nas 
Nações Unidas em Genebra. Essa foi a primeira vez que a voz do índio foi 
ouvida nas Nações Unidas, e uma resolução foi aprovada clamando por 
direitos internacionais, proteção, e autodeterminação para os índios da 
América do Norte e do Sul. 

O Conselho dos Tratados também trabalha rigorosamente com a 
Comissão das Nações Unidas sobre Direitos Humanos (U.N. Comission on 
Human Rights) e com vários países. 

Enquanto isso, o AIM dirige sete escolas, programas de assistência legal, 
programas de defesa e dos direitos dos prisioneiros, projetos agrícolas, e está 
constantemente trabalhando para organizar e iniciar o povo indígena na 
política. 

O AIM/Conselho dos Tratados é uma organização com origens do povo 
dirigida pelo pov?, portanto ela é capaz de permanecer forte face aos atenta
dos te~roristas, assassinato e prisão contra seus líderes. Tem os. problemas 
costumeiros de qualquer organização política de minoria nesse país, como 
falta de disciplina ocasional e, algumas vezes, falta de esclárecimento polí
tico. 

Como Bill Means disse em 1973, "O AIM está tentando unir as reali
dades do passado com as promessas do amanhã". 

Suas exigências básicas são: 1. a restauração integral dos tratados, in- . 
cluindo assistência tecnológica, educacional e de desenvolvimento; 2. con
trole da terra e dos recursos indígenas por parte dos índios numa base 
territorial definida em tratado; 3. controle político dos nossos próprios as
suntos com direitos internacionais; 4. o fnn do B.I.A. e a criação de lllil 
gabinete para união das Nações Índias. 

Quem se sente ameaçado por essas exigências? Certamente são as pes
~as pobres, não importa de que raça elas sejam; apenas o mundo dos 
negócios. 

O Estado respondeu a essas exigências introduzindo mais de uma dúzia 
de projetos de lei antiíndios no congresso de 1978. A maioria dos projetos 
parecia benigna aos "não-índios" pois eles clamavam, de uma maneira ou 
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outra, por direitos iguais. Por exemplo, um projeto clamava por um fim aos 
direitos especiais de pesca nas costas índias, garantidas por tratados. Nós, em 
troca respondemos com a "Mais Longa Caminhada", que começou em 
Alcatraz na Califórnia e terminou com milhares em Washington. A cami
nhada foi apoiada por sindicatos, organizações de negros e "chicanos", e 
milhões de pessoas através do país. Ru~ll Means, um dos verdadeiros lí
deres indíge~as, foi preso imediatamente após a Caminhada, e mais uma vez 
tentaram assassiná-lo. Hoje ele ainda está na prisão, tentando começar um 
capítulo do AIM por trás das grades e exigindo direitos para os prisioneiros 
índios. 

O povo indígena exigirá sempre o direito de ser um povo indígena numa 
terra indígena. Compreendemos que temos interesses comuns e um destino 
comum ao de todas as pessoas desse continente. Não somos separatistas, ou 
nacionalistas no mau sentido, mas nós recusamos a viver em colõnias que são 
constantemente controladas por Exxon e Mobile. Temos que ser nós 
mesmos, tecendo nossa própria história. 

{Trad. do inglês por 
Rita de Cássia Camara Lerri.)° 
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