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"No Brasil, a questao com que nos deparamos é de definir um 
lugar para o índio na Sociedade Nacional. O problema nao é novo. 

Nasceu coma formacao da colonia e vem sendo recolocado até 
hoje, mas sem encontrar nunca urna solu<;:ao". 

"Numa nova constitui9ao se poderá dar a resposta a questao 
indígena, desde que o povo brasileiro e suas leis respeitem as 

concep<;:oes indígen~s, seus usos, costumes e tradi<;:oes dentro dos 
territórios. Vale dizer urna norma que ao mesmo tempo que proteja 

o território indígena, garanta aos índios a sua autonomia total". 
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Apresent~ao 

Com este novo volume, a Comissio Pr6-lndio de Sio Paulo vem 
darcontinuidade as suas public~OeS sobre OS temas mt.is abrangentes 
e atuais relativos a questao indígena. 

Na primeira parte, esta publica~io reúne os trabalhos apre
sentados e discutidos durante a XIII Reuniao Brasileira de Antro
pologia, realizada em Sio Paulo de 4 a 7 de abril de 1982, na Mesa
Redonda organizada pela Comissao Pr6-lndio sobre o tema "Os 
Indios e a Cidadania" .1 

. O objetivo era retomar .a discussio e dar continuidade aos 
trabalhos que, desde 1980, antropólogos e juristas vinham desen
volvendo, coma particip~io de líderes indígenas, sobre o tema O 
Índio perante o Direito, trazendo dessa vez, porém, para o debate, 
cie~tistas de outras disciplinas, como a Ciencia Política e a Socio
logia; permitindo, desse modo, urna visio e compreensio abran
gentes da questio indígena no Brasil quando analisada num con
texto histórico, sócio-cultural, político e jurídico mais amplo e diver
sificado. Era também urna oportunidade de superar as limit~6es, 
impostas pela luta cotidiana, de urna discussao em termos estri
tamente indigenistas, como vinha ocorrendo no passado. Estamos 
convencidos de que . os pontos de vista, as vezes divergentes, dos 
participantes refletem, sem dúvida, a propria complexidade da 

(1) A coordena~lo da Mesa esteve a cargo da Profa. Lux Vidal, coma parti· 
cip~lo do Prof. Sllvio Coelho dos Santos, da Profa. Maria C61ia Pinheiro Machado 
Paoli, da Profa. Maria Tereza Sadek R. de Souza, do Prof. Carlos Frederico Mms 
de Souza F!> e do Prof. Dalmo de Abreu Dallari. Participaram dos debates a Profa. 
Eunice Ribeiro Durham, Alfredo Gualinga, da Confeder~lo Nacional dos Indígenas 
da Amaz0nia Equatorial, e Alvaro Sampaio Tukano, representante da Unilo da .. 
Na~~s Indígenas do Brasil. 
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questao, o que ajudará a orientar a reflexao e a a~ao de todos 
aqueles que estao interessados ou diretamente envolvidos na defesa 
das minorias indígenas no país. Como enfatizou o Prof. Sil vio Coe
lho dos Santos, "A ampli~ao das discuss0es a respeito da situa~ao 
das minorias étnicas nos diversos continentes, aliada a tomada de 
consciencia por parte dos integrantes dessas minorias de seus di
reitos, certamente provocará o questionamento cada vez mais amiú
de dessa problemática. Além disso, qualquer projeto de redimen
sionamento das rela~éles de poder no país nao poderá deixar de 
contemplar os direitos históricos das sociedades indígenas. É funda
mental, entretanto, que as múltiplas facetas da problemática em 
foco sejam entendidas plenamente e, com isso, se permita a defi
ni~ao pelos tribunais de urna jurisprudencia que efetivamente res
guarde os interesses dos componentes étnicos minoritários" .2 

Na segunda parte, é· apresentado um caso de extrema gravi
dade atualmente. Trata-se do esfor~o desenvolvido pelos indios Pa
taxó Ha Ha Hai, do sul da Babia, para recuperar suas terras 
ancestrais, das quais foram espoliados pelos fazendeiros da regiao. 
Os textos e os documentos aqui publicados abordam os vários 
aspectos da questao. Esse caso concreto, entre tantos outros que 
poderiam ter sido citados, permitirá ao leitor acompanhar passo a 
passo a realidade complexa da luta indígena, urna luta que vai 
muito além das noticias breves transmitidas pelos meios de comuni
ca~ao de massa. 

Agradecendo a todos os colaboradores deste volume, o Con
selho Editorial dos Cadernos da Comissao Pró·Índio/SP espera, 
mais urna vez, através desta public~ao, ter contribuido para a 
amplia~ao do diálogo e o aprofundamento da reflexlo sobre a 
questao indígena no Brasil. Dessa forma, pretende dar continui
dade a um dos objetivos principais da Comissao: abrir um espa~o de 
debate e apoiar os índios e as organiz~0es indígenas na sua luta em 
defesa de seus direitos os mais legítimos. 

(2) O indio Perante o Direito, Sílvio Coelho dos Santos (org.), Florianó
polis, Editora da UFSC, 1982. Em outubro de 1980, reuniu-se em Florian6polis um 
expressivo grupo de antropólogos e advogados, com o objetivo de discutir a situ~lo 
do Indio perante o Direito. Os trabalhos desta reunilo foram publicados neste livro. 

Em abril de 1981, foi organizada, em Slo Paulo, sobo patrocinio da Comisslo 
Pró-Indio e da Associ~lo Brasileira de Antropología, urna reunilo sobre o tema "O 
Indio e os Direitos Históricos", com a particip~lo de 32 n~()es indfgenas, juristas e 
entidades de apoio a causa indígena. Os resultados dos debates e as propostas 
apresentadas por regilo foram publica~os nos Cadernos da Comissao Pr6-/ndio, 
n? 111, Slo Paulo, 1982. 

IPARTE 

iNDIO: CIDADÁO? 
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O lugar do índio • 

EUNICE RIBEIRO DURHAM 

Assistimos boje, no Brasil, com a ocupa~io da Amazonia, ao 
firn da "fronteira", isto é, daqueles grandes vazios demográficos e 
economicos que constituiram, no passado, a reserva territorial para 
expansio da sociedade nacional. 

De um lado, esse processo agu~a o conflito entre os grandes 
proprietários e a massa agrária de despossuidos que já nio tem mais 
para onde ir em busca de terra "livre". 

De outro lado, a ocup~ao desses imensos esp~os vazios por 
posseiros sem terra ou sua apropria~io, em escala gigantesca, pelas 
grandes empresas capitalistas e a ~io crescente do Estado na aber· 
tura de estradas e na implanta~ao :de projetos de miner~ao ou 
hidrelétricos estio expondo ao contato com a "civiliz~io" dezenas 
de grupos indigenas que até agora haviam conseguido sobreviver no 
que era um longínquo sertio. Desse modo, ao lado do grave conflito 
entre pequenos posseiros e latifundiários_, renasce no Brasil o pro
blema indigena. O destino desses povos, sua resistencia, sua "paci
fica~io" e a possibilidade de sua destrui~io ocupam manchetes na 
imprensa contemporanea. 

De certo modo, é estranho ter um problema indigena em pleno 
final do século XX, ter de pensar em sociedades tribais isoladas 
quando, no resto do mundo, a expansio do capitalismo destruiu há 
muito sua viabilidade, quando as popul~oos chamadas "primi-

(•) Reproduzido de um texto publicado pelo CEBRAP. Novos Estudos CE
BRAP, novembro de 1982, v.1, n~ 4. 
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tivas" da África, da Ásia e da Oceania participaram da última 
guerra mundial e das guerras de independencia que se lhe seguiram, 
enfrentando boje o problema de se constituírem como Estados na
cionais autonomos. 

No Brasil, a questio com que nos deparamos é de definir um 
lugar para o índio na sociedade nacional. O problema certamente 
nao é novo. Nasceu coma form~ao da colonia e vem sendo recolo
cado até boje, de modo sempre um pouco diferente, mas também 
sem encontrar nunca urna solu~ao. Inspirou, desde o passado re
moto, inúmeros debates candentes que permitiram, ao nivel pura
mente ideológico, enfrentamentos radicais. A imagem do indio foi 
exaltada ou denegrida, servindo, simultaneamente, como metáfora 
da liberdade natural e como prot6tipo do atraso a ser superado no 
processo civilizat6rio de constru~ao da na~ao. Os defensores dos 
indios tem vencido brilbantemente a batalba ideológica; seus ini
migos tem vencido a guerra real que se trava na sociedade brasileira 
contra os grupos indígenas, destruindo sua cultura, despojando-os 
de seus territórios e mesmo exterminando-os fisicamente. É tempo 
de transferir a luta do campo puramente ideológico para tentar 
alcan~ar alguma eficácia política. Precisamos, portanto, definir o 
campo político no qual inserir a questao indígena. 

Comecemos como Estado. O Estado moderno se defirie pro
priamente como Estado-Na~ao, no qual o dominio sobre um terri
t6rio é consubstanciado na idéia da existencia de urna ''comunidade 
nacional". Ora, a Na~ao, isto é, a popula~ao de um territ6rio unida 
pela cultura e pela tradi~io, foi, em toda parte, pelo menos de 
inicio, urna fic~io criada pelo pr6prio Estado. Os Estados modernos 
se constituíram todos sobre urna diversidade étnica preexistente, 
num processo de unific~io territorial marcado pela violencia. A 
comunidade nacional foi criada posteriormente pela opressio: a 
cultura comum foi imposta pela repressao as manifesta~0es étnicas 
minoritárias e a tradi~ao coletiva foi gerada na bistória da domi
na~ao de um povo sobre outro. 

Isto, que é verdade para os Estados europeus, cuja tradi~ao 
nacional está, até boje, marcada pela luta contra regionalismos 
separatistas, caracteriza igualmente os Estados americanos. O pro
cesso de conquista das popula~0es indigenas, tao nitido na fase de 
constitui~ao das colonias, foi, entretanto, mascarado durante as 
lutas de independencia, na afirma~ao da unidade ficticia entre 
descendentes de colonizadores e colonizados através da idéia de 
povo. No Brasil, como em outros países, a existencia nao s6 de · 
indios, como também de escravos negros (e, depois, de seus deseen-
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dentes), sempre foi um problema permanente que restringiu seve
ramente (pelo menos para os dominados) a credibilidade do conceito 
de povo brasileiro. Por isso mesmo, talvez, embora tenha sido 
elemento retórico importante no discurso dos grupos dominantes, 
raramente foi utilizado como bandeira libertária de minorias opri
midas. 

Do ponto de vista prático, portanto, as minorias étnicas, 
dentro do Estado-Na~ao, jamais foram legitimadas pelo poder, cuja 
constitui~io implicou a destrui~ao de particularismos culturais 
para criar a unidade nacional. Também do ponto de vista teórico, a 
questio jamais foi tratada adequadamente. Se a Sociologia e a 
Ciencia Politica desenvolveram urna formula~io operante sobre as 
rela~oes de classe, sempre relegaram o problema das minorias étni
cas a urna posi~ao secundária, ou o trataram como epifenomeno. 

Assim, nos defrontamos boje coma necessidade de atuar em 
rela~ao ao problema indígena e de refletir sobre ele sem ter nem os 
mecanismos políticos nem o instrumental teórico para guiar a ~lo e 
a reflexao. 

Retomemos, portanto, o problema do indio face ao Estado. 
Em primeiro lugar, bá que considerar o estranho fato de que urna 
sociedade secularmente responsável pelo extennínio sistemático da 
popula~ao indígena tenba sempre, ao nivel do Estado, elaborado leis 
específicas de prote~ao aos silvícolas - e isso desde o passado mais 
remoto. Basta lembrar as tentativas da Coroa portuguesa de coibir a 
escraviza~ao indígena, que se prolongam no lmpério com a benevo
lencia esclarecida de José Bonifácio e que culminaram na República 
com a cria~io do SPI e a codific~io de urna ideología protecionista 
no Estatudo do Indio. · 

Um dos elementos importantes que certamente contribuíram 
para esse patemalismo estatal reside no fato de a popula~io indígena 
brasileira, ao contrário do que ocorreu na América espanbola, nao 
ter se constituido em recurso indispensável, como mao-de-obra, 
para a constru~io do sistema economico colonial. A mio-de-obra 
indígena foi importante apenas nos setores marginais da economía 
(como na Província de Sao Paulo) ou em tarefas específicas, como 
nas de desbravamento do território e de extrativismo floresta!. Nos 
setores dinamicos da economia, foi a importa~ao de escravos afri
canos (mais tarde de imigrantes europeus e atualmente a migra~io 
interna) que constituiu o pilar da explora~io economica. Para os 
interesses privados que organizaram a economía e a sociedade, o 
indio, ao contrário de um recurso, foi um obstáculo a expansao da 
empresa mercantil primeiro, da capitalista depois e, tanto em um 
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como em outro momento, da popul~io despossuída que se insta
lara nas margens e nos intersticios do sistema. Menos que o Estado, 
foram esses segmentos da sociedade civil, atuando em grande parte 
como agentes privados, que se defrontaram com o indio, perse
guiram-no e destruírarn-no. 

A verdade é que, do ponto de vista do Estado, o índio ocupou 
sempre urna posi~ao muito ambígua. Como ocupante original do 
país e, nesse sentido, seu possuidor, precisou ser incorporado, se 
nao como cidadio, pelo menos como súdito, para legitimar o domí
nio sobre o territ6rio por parte de um Estado que se queria repre
sentante da Na~ao. Na ideologia da nacionalidade, o indio possui 
um valor simbólico muito grande. Significa, simultaneamente, a 
autonomia e a naturalidade e, nesse sentido, constituí urna imagem 
que permite representar como "natural" a rela~ao do povo brasileiro 
(em abstrato e, portanto, do Estado) com seu território. 

De outro lado, constituindo sempre um obstáculo aos inte
resse5; privados, representados no Estado, que estio empenhados na 
realiza~ao de um projeto de explora~ao economica, o indio foi 
considerado como a nega~io do progresso e do desenvolvimento que 
sio apresentados como projeto da Na~io. 

No caso dos indios, a legisla~ao protetora deve ser interpre
tada como um recurso retórico indispensável para legitimar o · cará
ter nacional do Estado integrando o indio com súdito sob a fic~io da 
prot~io tutelar. A contradi~ao que isso cria em rel~io aos inte
resses economicos efetivamente representados no Estado tem sido 
resolvida, na prática, através do subterfúgio de reconhecer direitos 
formais e permitir seu desrespeito sistemático; ideologicamente, 
a través da elabor~io de urna teoria de cristianiz~io, civiliz~io ou 
integra~ao que, defendendo a preserta~ao física dos indios, justifica 
sua destrui~io, enquanto sociedade e enquanto cultura, em nome do 
progresso. 

Essa ambigüidade que existe na rela~io do Estado para com o 
índio desdobra-se; da perspectiva do índio, em ambigüidade para
lela. As popula~0es indígenas brasileiras estio organizadas em pe
quenas unidades economicamente autonomas e politicamente inde
pendentes, embora possam fazer parte de grupos culturais mais 
amplos. Nao possuem nenhuma organiza~io estatal própria, mesmo 
incipiente. Constituindo propriamente nafoes, do ponto de vista 
social e cultural, estio, entretanto, impossibilitadas, dadas as carac
terísticas de sua organiz~io política e de sua fraqueza demográfica, 
de desenvolverem formas próprias de institui~0es políticas que lhes 
permitam manterem-se como unidades viáveis frente ao Estado 
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brasileiro. Por outro lado, seus recursos tecnológicos tarnbém nio 
lhes fornecem a base material suficiente para vencer um confronto 
direto com a sociedade nacional. Apesar das lutas her6icas que 
travaram no passado e continuam a travar no presente, apesar de 
terem conseguido resistir em alguns lugares, por séculos, o con
fronto levou sempre ao seu exterminio e a sua submissio. Sua única 
esperan~a de sobrevivencia, portanto, está na sua incluslo no Es
tado que criamos do legado europeu e cuja prot~io ni.o podem 
dispensar. Desse modo, o Estado se coloca para eles, simultanea
mente, como institui~io alheia a sua tradi~io cultural, como expres
sao do jugo estrangeiro e como única instancia de prot~io face a 
sociedade que ame~a destruí-los. 

A inser~ao da popula~io indígena no Estado brasileiro se dá, 
assim, contraditória mas inevitavelmente. 

Inseridos no Estado, que esp~o, entretanto, nele podem ocu
par enquanto indios? 

~ necessário com~ar essa reflexlo reconhecendo que a res
posta a essa questio envolve urna dinimica muito especifica e que 
deriva do fato da categoria indio ser urna cri~io da nossa sóciedade ¡ 
e da nossa cultura. As popul~0es indigenas concretas sempre se 
pensaram e se definiram como grupos especificos: sio, ou eram, 
Karnayurá, Xikrin, Suyá, Bororo e nio simplesmente indios. Apren
deram que eram indios no contato com a sociedade nacional, espe
lhados nos olhos do civilizado. Construida pelo civilizado, a cate
goria índio é incorporada pelos grupos tribais como instrumento do 
processo de defini~io de sua posi~io face a sociedade nacional e ao 
Estado. Ser indio, definir-se como índio, significa reconhecer sua 
diferen~a em rela~io ao civilizado. Mas significa também, e cada 
vez mais, a descoberta da sc;!,melhan~a que une cada grupo a todos os 
demais grupos indigenas, semelhan~a essa que consiste na distancia 
que os separa do civilizado. 

Na medida em que os grupos indígenas se apropriam da 
categoria índio nesses dois sentidos, estio no caminho de construir 
urna nova identidade coletiva e constituir-se efetivamente como 
minoria étnica. Para usar urna metafora, estio deixando de ser 
"minoria em si" e transformando-se em "minoria para si", emer
gindo como ator político coletivo. 

Esse caminho parece ser, efetivamente, a única alternativa 
que se apresenta as popula~0es indígenas. Isso decorre do fato de 
nao haver, na sociedade nacional, outro lugar que possam ocupar 
sem sofrer um trágico processo de pauperiz~io economica e cul
tural, transformando-se, no dizer de Darcy Ribeiro, de indio em 
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indigente. Com efeito, sua incorpor~ao direta a economía e a 
sociedade regional que os envolve s6 se dá enquanto peao, indivi
dualizado, destribalizado, sem terras, sem direitos e sem defesa, no 
degrau mais babeo da escala social. Como índio, ao contrário, possui 
pelo menos direitos formais e é como índio que pode reivindicar a 
posse da terra e a assistencia do Estado. Além do mais, é como índio 
que pode, manipulando sua tradi~ao cultural e as imagens e estereó
tipos correntes na sociedade nacional, construir para si urna iden
tidade social que lhe garanta, pelo menos, o auto-respeito. A legi
timidade específica que a categoría índio possui como ocupante 
original do território constituí o recurso político e jurídico que essas 
popula~0es podem explorar para tentar obter para si um lugar 
satisfatório na sociedade brasileira. 

A política indigenista oficial tem caminhado em sentido se 
nao totalmente inverso, pelo menos contraditório em rela~ao a esse 
problema. 

Reconhecendo o índio como súdito, o Estado se definiu em 
rel~ao a ele como protetor. Cabe ao Estado proteger o índio da 
destrui~ao que pode advir de seu con tato com a sociedade. Desse 
modo, o Estado expressa e legitima sua imagem de si mesmo como 
entidade acima das classes e dos interesses privados. Mas, na me
dida em que assume essa posi~ao e essa fun~ao (que, como sabemos, 
cumpriu de modo muito parcial), coloca-se numa posi~ao bastante 
contraditória em rel~ao ao resto da sociedade, para a qual sempre 
se mostrou incapaz de reconhecer e garantir os direitos dos opri
midos e subordinados. No caso do índio, a face elitista e autoritária 
do Estado emerge claramente quando o exercicio da fun~ao de 
prot~ao implica a nega~ao da liberdade e da autodetermina~ao 
indígena, considerando os índios nao como cidadaos, mas como 
tutelados. 

Com efeito, a análise, mesmo superficial, da rela~ao entre o 
Estado (corporificado no SPI e na FUNAI) e os índios demonstra 
claramente que todo o processo de pacifica~ao, atra~ao e confi
namento em reservas consiste, basicamente, na destrui~ao da auto
nomía economica e política dos grupos tribais, estabelecendo urna 
dependencia direta e total face ao órgao tutelar. Os índios sao 
atraídos com presentes, estimulados a adquirirem necessidades que 
nao podem suprir, contaminados com doen~as que só os remédios 
civilizados podem curar. Parte desse processo é inevitável. Mas nao 
é inevitável que sua economía seja destruída e sua organiza~ao 
política solapada. 
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Nesse sistema, a rela~ao entre a FUNAI e os índios se frag
menta nas rela~oos que cada grupo mantém individualmente como 
órgao tutelar, de tal modo que "os índios em geral" constituem urna 
categoría global apenas para o Estado, mas nao para os grupos 
dependentes (cada um por si) do auxílio e da prot~ao oficial. A 
política oficial atua, assim, no sentido de impedir, ou pelo menos 
dificultar, o processo de supera~ao da fragilidade ante o poder por 
parte das comunidades pela sua organiza~ao para urna a~ao cole
tiva. 

E: no contato dos índios com setores politizados da sociedade 
civil que emerge essa alternativa de a~ao coletiva. E é no contato dos 
índios entre si, fora e a revelía da a~ao da FUNAI, que se cria o novo 
discurso da indianidade e se esb~a a possibilidade de urna organi
za~ao que instrumentalize a luta conjunta. Mas esse movimento, 
cuja expressao mais acabada se concretiza na tentativa de criar a 
U niao das N a~0es Indígenas e nos congressos que reúnem lideran~as 
de grupos os mais diversos, tem sido considerado pelo Estado como 
amea~a insuportável a seguran~a nacional. 

A luta indígena se desenrola, assim, no campo mapeado pelo 
Estado e pela sociedade civil, beneficiando-se da abertura política, e 
consiste no processo através do qual os grupos tribais aprendem que 
sao índios, descobrem que tem direitos e tentam encontrar formas 
coletivas de concretizar esses direitos. 

Nesse processo, os embates que se travam no campo pura
mente ideológico sao muito importantes, porque é nesse espa~o que 
se constrói a identidade coletiva, fundamento necessário para a 
constitui~ao de um ator político. Nesse plano, os elementos simbó
licos assumem urna relevancia específica. 

Já apontamos que o índio, enquanto tal, possui, em nossa 
sociedade, urna carga simbólica muito elevada. Na ideología da 
nacionalidade ele representa a autoctonía e a rela~ao com a natu
reza. Mais ainda, o índio está estreitamente associado a idéia de 
liberda~e. No imaginário popular, o índio é duplamente livre: nao 
tem governo e perambula pelo território, isto é, nao está preso nem 
ao Estado nem a propriedade. Há toda urna mitología da nobreza 
selvagem, mescla de autonomía, altivez e coragem que é incorpo
rada, inclusive, na história pátria com a afirma~ao de sua incompa
tibilidade constitucional a escravidao. Há também conota~~s me
nos positivas na imagem: o índio é selvagem, isto é, cruel, ignorante 
das leis (nao-civilizado), pregui~oso e atrasado (semos beneficios da 
tecnología). Mas até esse lado negativo tem urna contrapartida 
positiva. Para os setores da sociedade que procuram contestar o 
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caráter profundamente autoritário e espoliativo da nossa forma~io 
social, o desrespeito as leis e a pregui~a podem ser interpretados 
como a nega~io dos valores que as classes dominantes, no Brasil, 
sempre tentaram impor aos dominados: a diligencia e a submissao. 
O "atraso", por outro lado, também pode significar a neg~io do 
tecnicismo opressivo da racionalidade capitalista. 

Essa carga simbólica que se cristaliza ao redor do índio pode 
ajudar a explicar por que tantas pessoas, no Brasil, tem se dedicado 
com tanta paixio a causa indígena. Aliás, nao só no Brasil. Convém 
lembrar que, de todas as lutas políticas que se travam em nossa 
sociedade, é essa aquela que possui repercussao internacional mais 
imediata e mobiliza, de modo muito eficaz, um:a solidariedade 
atuante supranacional. 

Mas a importancia política do problema nao reside numa 
associa~io puramente simbólica, que atribui ao indio um valor 
libertário apenas no imaginário coletivo. A verdade é que nao se 
pode propor, de fato, urna solu~io satisfatória do problema indí
gena sem colocar imediatamente em questio a necessidade de alte
rar estruturas de domina~io profundamente enraizadas na socie
dade brasileira, e isso nao apenas no plano político, jurídico e 
economico mas, inclusive, no nivel social e cultural o mais abran
gente. Resolver o problema indígena implica, primeiramente, reco
nhecer o caráter eminentemente social da propriedade da terra e 
admitir que é o uso do território para o bem-estar de urna coleti
vidade que legitima sua posse. Em segundo lugar, resolver o pro
blema indígena exige o reconhecimento do direito a autodetermi
na~ao por parte de p.equenas unidades políticas e da incompetencia 
do Estado para definir, sem a particip~io dos interessados, o que é 
melhor para eles. Resolver o problema indígena também quer dizer, 
necessariamente, no plano social, aceitar como legítimas diferen~as 
de hábitos e costumes, tolerar comportamentos até agora conside~ 
rados desviantes e, portanto, contestar a legitimidade da domina~ao 
ideológica que tem sido um baluarte da opressio das camadas 
dirigentes sobre a popula~ao em geral. Finalmente, há que lembrar 
a dimensio supranacional da questio indígena, que se manifesta de 
urna dupla maneira. De um lado, como já mostramos, despertando 
urna solidariedade internacional que encontra, na ONU, um apoio 
institucional importante. De outro, porque a cons.tru~ao de urna 
identidade indígena supera os limites territoriais dos Estados nacio
nais e come~a a assumir urna dimensio continental através da 
realiza~io de encontros e congressos que reúnem líderes indígenas 
áe diferentes países. Tanto em um como em outro caso, a questao 
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indígena rompe os limites do nacionalismo estreito e xenófobo que 
tan to tem servido a opressao das minorias étnicas em todos os 
lugares. 

É nesse sentido que a questao indígena adquire, verdadei
ramente, urna dimensio política que nao pode ser menosprezada, 
pois constitui, tanto ou mais que qualquer outra, urna luta pela 
democratiza~ao plena do regime e da sociedade. 

No Brasil, os partidos políticos de oposi~io tem sido extraor
dinariamente lentos em captar e capitalizar os focos de tensio e 
contesta~io gerados na sociedade. Mal com~am boje a acordar 
para o movimento feminista e o problema do negro. Assim, também 
o potencial libertário presente na luta em defesa dos povos indígenas 
tem sido ignorado. Quando muito, os partidos tem se limitado a 
repetir a ideologia oficial contida no Estatuto do Indio. Talvez a 
crescente movimenta~io das lideran~as indígenas, das entidades de 
apoio a causa indígena e dos setores mais abertos da lgreja, repre
sentados no CIMI, acorde as oposi~ües e as leve a incorporar essa 
luta como bandeira necessária no processo de democratiz~ao da 
sociedade. 



O sentido histórico 
da ncx;ao de cidadania no Brasil: 

onde ficam os índios?* 

MARIA CELIA PINHEIRO MACHADO PAOLI 

Parece-me que a idéia básica através da qual os povos indí
genas foram compreendidos - desde a forma~ao de um Estado 
nacional no Brasil - é a de seu desamparo perante aquilo que se 
chama de "sociedade nacional" . Desde que superadas as concep
~0es do Estado colonial (e que foram além dele) que fundamentaram 
o brutal extetmínio de milhares de índios, e as concep~<>es religiosas 
da mesma época que fundamentaram os projetos de descaracte
riza~ao cultural via imposi~ao da cristianidade e da moral européia, 
impos-se a idéia de urna "morte lenta" e inevitável dos povos indí
genas como grupos culturais com identidade própria - isto é, a idéia 
da inevitabilidade de seu desaparecimento como experiencia coletiva 
viva, capaz de repor suas institui~<>es a cada ato, capaz de manter, 
no tempo, um cultura própria. Condenados de antemao.pelo seu 
encontro com o ·caráter monolítico e impositivo da "sociedade na
cional", os povos indígenas, no desamparo de sua pr6pria primiti
vidade, teriam como destino fatal desfazer-se no espa~o homogeneo 
da nacionalidade. 

As primeiras indic~<>es desta inevitabilidade, assumida como 
idéia dominante para os povos indígenas, emerge já quando se 
forma o Estado nacional, nas conce~0es, por exemplo, de José 

(*) Texto apresentado na Mesa-Redonda promovida pela A-SA e Comissio 
Pró-lndio na XIII Reunilo Brasileira de Antropologia (Slo Paulo, abril de 1982), 
sobre o tema "Os Indios e a Cidadania". Agrad~o a Eunice Ribeiro Durham pela 
leitura da verslo preliminar e pelas sugest005 feitas. 
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Bonifácio. Reaparecem, quase um século mais tarde, nas concep
~Oes positivistas que levaram a cria~ao do SPI, como parte de urna 
política dirigida contra a violencia através da qual a sociedade 
brasileira abria seu caminho na integr~ao do território nacional. 
Garantindo as diferentes tribos indígenas prote~ao social e os requi
sitos mínimos de sobrevivencia grupal, o SPI conseguiu sustar, 
parcialmente, o massacre em curso desde a época colonial, obtendo 
O reconhecimento legal as institui~OeS tribais e sobretudo tornando O 

Estado responsável pela prot~ao do índio em seu próprio território, 
através da garantia da posse, de caráter coletivo e inalienável, das 
terras que ocupam. Esta responsabilidade legal, no entanto, nao 
alterou a concep~ao que via o desaparecimento dos povos indígenas 
como destino inescapável. A ~ao do SPI pressupunha suavemente 
um ponto final para os povos indígenas, que seria sua integra~io 
completa na "sociedade nacional". Esta era, por sua vez, concebida 
como homogenea, urna igualdade de usos, costumes, língua, ativi
dade útil, que caminha em dir~ao a um progresso irreversível: em 
urna palavra, o futuro dos povos indígenas seria sua dissolu~ao na 
igualdade cultural suposta na "sociedade nacional". Quando o SPI 
procurava respeitar o índio, procurava também "melhorá-lo" para 
enfrentar esta autodissolu~ao. O fundamento desta a~ao, como é 
sabido, era constituído pelas idéias positivistas de urna "evolu~ao 
espontanea" em dir~ao as técnicas e modos de vida "superiores" da 
sociedade ocidental - consideradas superiores também no sentido 
de possuirem urna lógica inexorável de imposi~ao. Tratava-se ape
nas de respeitar o "estágio social" da evolu~ao das sociedades indí
genas em dir~ao ao progresso, sustando sua dizima~i.o abrupta. 

Essa mesma idéia - embora bastante modificada pela pers
pectiva de urna denúncia humanista contra os intermitentes assaltos 
de grupos de interesse contra a garantia da posse da terra pelos 
índios (invas<>es, massacres e roubo das terras indígenas) - reapa
rece mais tarde, nos anos 50-60, no discurso de antropólogos, serta
nistas, jornalistas, etnólogos, cuja prática se voltava a defesa dos 
povos indígenas. Nio raro aparecem, no interior de estudos, discur
sos e denúncias políticas vigorosas, express0es como "depaupera~ao 
cultural", "inércia", "desarticul~io", na idéia de que a perver
sidade do sistema nio deixa espa~o para o exercício da cultura 
própria aos povos indígenas: o desamparo, enfim, que anuncia a 
derrota. Nesse caso, a sociedade nacional continua a aparecer como 
um todo homogeneo, seguindo também urna lógica inexorável -
nio mais do "progresso", como na concep~ao positivista, mas desta 
vez do capital. A consciencia de que a introdu~ao do capitalismo no 
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campo colocava a inevitabilidade da desintegra~ao cultural, desde 
que exigia a mercantiliza~ao da terra e o estatuto da propriedade 
individual - destruindo, portanto, o fundamento material da iden
tifica~ao cultural indígena, que é a propriedade coletiva da terra -
trazia, no fundo, urna certa impotencia para pensar numa política 
de preserva~ao e resistencia. Neste tipo de pensamento, nao raro se 
interpretou a redefini~ao das formas pré-capitalistas de organiza~ao 
coletiva de vida como sua pura e simples destrui~ao, e isto visto 
como essencial ao movimento da história. A prévia desapari~ao dos 
povos indígenas é entao, neste pensamento, um pressuposto: como 
resistir a rela~0es economicas que tudo empalmam e a um Estado 
que é o seu fiel reflexo? Mais ainda: como resistir a um movimento 
que é visto como essencial para a marcha da história? 

Assim, os povos indígenas teriam muito pouca chance, se é 
que teriam alguma, de repor sua etnicidade já tao espoliada pelas 
formas de vida supostas no capitalismo. O exemplo dos índios já 
aculturados, integrados nas formas mais exploradas do trabalho 
assalariado, foi visto como a perda definitiva de sua fei~ao cultural 
própria, sem nenhuma possibilidade objetiva de lidarem com esta 
situ~ao. · 

A questao central destas notas refere-se, basicamente, a esta 
idéia de inevitabilidade da destrui~ao, a médio e longo praio, dos 
povos indígenas - curiosamente, urna idéia disseminada tanto en
tre aqueles cujo compromisso com a causa indígena é inquestionável 
como entre aqueles que carregam a razao autoritária do poder (neste 
*ltimo, obviamente, aparecendo sem disfarces, como o provam os 
projetos governamentais de emancip~ao, indianidade e afins). Em
butida nesta idéia é que está a concep~io do desamparo como 
característica principal dos povos indígenas - nao o desamparo que 
pode resultar da violencia legal do Estado, pois neste sentido é algo 
muito real, aliás nao só para os índios - mas do desamparo cul
tural, onde se define a verdadeira impotencia e paralisia políticas. 
Parece-me que a questao da cidadania, como um conjunto de direi
tos específicos a serem reivindicados pelos povos indígenas, na situa
~ao específica de domina~io em que se encontram, complica-se a 
JBrtir do momento em que se visualiza nao s6 o fato evidente do 
encontro brutalmente desigual dos povos indígenas como poder de 
um Estado centralizado, mas também a dupla "lógica da hist6ria" 
& "desamparo e desaparecimento" inevitáveis. 

A questio dos direitos indígenas nao é urna questio apenas 
ética, voluntarista e humanista. Quando assim aparece, está disfar
~ado o fato de que se trata de urna forma de existe'lcia coletiva viva, 
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que nao só tem um extremo sentido para seus participantes como 
também para a totalidade da sociedade. Trata-se entao, agora, de 
nao decretar de antemao a falencia de urna perspectiva política de 
luta, pensando-se nos mecanismos do exercício do poder e da forma 
como sao vividos concretamente pelos povos indígenas. Como alguns 
cientistas sociais tem argumentado ultimamente, e alguns movi
mentos sociais tem demonstrado vigorosamente, o espa~o de luta 
política nao pode ser pensado como imutável, sempre com os mes
mos atores e feita sempre dentro dos mesmos modelos. Os povos 
indígenas, afinal, foram atravessados por distintas formas de domi
na~io política ao longo de sua história. A que está aí, hoje, nao é a 
mesma do com~o do século nem da época colonial, nem o caráter 
de sua violencia se assenta nos mesmos pressupostos. Isto abre um 
campo para se pensar no espa~o de reivindica~ao possível a partir de 
sua forma concreta de sujei~ao, como aliás demonstra a emergencia 
de um movimento indígena que tende, cada vez mais, a ter expres
sao nacional, sem perder sua própria identidade. 

Pelo lado da n~io de cidadania, outras tantas complica~ües 
aparecem. Curiosamente, a cidadania é urna idéia que parece ser 
também duplamente rejeitada, no momento em que ela evoca a 
clássica promessa da igualdade no direito de reivindic~ao. Rejei
tada pelo Estado, em nome de suas próprias razoes, é também 
rejeitada p_or certos setores envolvidos na luta contra o Estado, . em 
nome de urna inoperancia política que a cidadania, como prática 
histórica, teria revelado: a transform~ao de seu conteúdo libertário 
original em urna prática liberal de domina~ao burguesa. Creio que 
isto também merece reparos. Se é abstrata a idéia de igualdade 
jurídica que esta n~ao comporta, desde que fundamentada na 
desigualdade social do capitalismo, também é abstrato nao levar em 
conta esta desigualdade no interior das rela~oes de produ~ao que 
definem situa~0es distintas de explora~ao e de espolia~ao do capital. 
A hist6ria do efeito desagregador do capital, em seu movimemto 
continuo de expansao, nao fez de todos os dominados e explorados a 
mesma coisa, isto é, nao homogeneizou as rela~0es de produ~io. A 
expansao do capitalismo em áreas distintas nao chegou, necessaria
mente, a destruir as formas prévias de produ~ao existentes, embora 
as articule sob seu comando, descaracterizando-as de seu sentido 
original. Esta descaracteriza~io, no entanto, nao implicou urna 
homogeneidade de situa~OeS e rela~OeS vividas pelos diversos grupos 
postos na mira da explora~io capitalista. Mesmo universalizado, o 
capitalismo preserva ou até cria as diferen~as na condi~io comum 
dos explorados, razio pela qual nao há o dominado genérico, mas 
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sim diferentes formas de subordin~io ao capital. Nao cabe, por
tanto, decretar a falencia de urna idéia que se sup0e apenas liberal e 
afirmar a idéia de urna homogeneidade política ideal. Em ambos os 
casos, trata-se de ignorar a realidade histórica de urna heteroge
neidade visivel e eventualmente escamotear a perspectiva de urna 
luta diversa, pluralista, com possibilidades multiformes de criativi
dadenocombatecomum. 

A emergencia de movimentos sociais diversos - mulheres, 
negros, homossexuais, ecológicos - ao lado da renov~ao das for
mas de luta com mais tradi~io - operários, trabalhadores rurais -
demonstram o quanto é forte a busca politica de um esp~o próprio, 
que reivindica a diferen~a e recusa a fatalidade de· urna sujei~io dis
solvida em um tipo único. Esta questio é sobretudo clara no movi
mento indigena que hoje se articula, e seu direito a reivindicar um 
espa~o pr6prio passa fundamentalmente pela consciencia de sua 
forma concreta de sujei~ao. Esta nao está dissolvida, de antemao, 
nem numa condi~io dada de cidadania abstrata nem numa situ~ao 
genérica de explora~ao, como nao está, de antemio, em situ~io 
secundária numa hierarquia suposta de importancia e possibilidade 
politica. Na verdade, o pensamento que homogeneiza a diferen~a, 
reduzindo-a a urna lógica necessária, dada e freqüentemente hierar
quizada, reduz a cultura e sua capacidade criadora na história a ser 
urna coisa fixa, muito mais próximo da pressuposi~io autoritária do 
Estado do que de urna perspectiva de luta e resistencia. 

1 

Talvez tudo isso seja bastante supérfluo para ser dito a antro
pólogos, pois sua própria prática é constituida da reflexio sobre a 
diversidade. Mas talvez estas considera~0es sejam essenciais para 
encaminhar a discussio sobre a questio da cidadania e de sua 
importancia no debate político do Brasil de boje - e sobretudo para 
pensar o significado desta n~io para os povos indigenas, numa 
hora em que sua sobrevivencia deixou de ser um ato de benevolencia 
do Estado para se transformar em urna questio politica de Estado. 
Enquanto o exterminio dos povos indígenas e o roubo' de suas terras 
foram abafados perante as "grandes quest0es nacionais", a exten
sa.o real destas lutas nao pode se manifestar; ªº contrário, apare
ceram com histórias locais, quase "nao-histórias", seja porque com
preendidas de antemao pela "lógica inerente" das frentes de expan
sao, seja porque tratada como problemas juridicamente normais, 
como é o da transgressio a lei. A recusa em reconhecer, nestas lutas, 
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algo de politicamente significativo para a soci~dade como um todo 
caminhava par a 'par com o seu confinamento ( quando nao oculta
mento) a um lugar secundário, local, no conjunto dos problemas da 
"sociedade nacional". 

Esta situa~ao secundária politicamente, de quase ilegitimi
dade dos conflitos vividos pelos povos indigenas ao longo deste 
século, é também partilhada por vários outros grupos de dominados 
na sociedade brasileira, embora, evidentemente, de modo diverso, 
como diversas sao suas situ~0es de vida. Negros, mulheres, menores, 
velhos, trabalhad~res da área rural e urbana sem ocupa~io defi
nida, desempregados e empregados instáveis, empregadas domés
ticas, trabalhadores ambulantes - apenas para citar algumas das 
situa~oos coletivas que definem a vida de pessoas na sociedade 
brasileira atual - apesar de todas as suas diferen~as, tem em 
comum o fato do nao reconhecimento legitimo de sua existencia 
como identidade coletiva comum e atuante ou, o que é quase a 
mesma coisa, o nao reconhecimento de seus conflitos como politi
camente relevantes no conjunto dos problemas nacionais. Há mais 
de um século, na história politica do Brasil, estas variadas situ~aes 
sao ocultadas a sombra de urna peculiar n~io de direitos, por sua 
vez ancorada numa também peculiar n~io de igualdade juridica, 
cuja marca atravessa a prática juridica que tentou universalizar a 
condi~io de cidadania para o conjunto dos habitantes do pais. Esta 
n~io peculiar de cidadio emerge já na constru~io da ordem juri
dica do Estado nacional do século XIX, e tem como referencia a 
figura do senhor de escravos e terras, o senhor proprietário e cida
dio.1 Sao o seu espa~o e seus interesses - seus neg6cios, sua forma 
de organiza~io familiar, sua educ~io, seu lugar no poder - que, 
definem, como referencia única, as várias esferas da vida civil e a 
ordem moral legitima da sociedade. Sua figura ocupa por inteiro o 
espa~o civil público da moralidade vigente e também da prática 
juridica dominante, que acabava de tomar forma independente 
como Estado nacional. A vida dos "outros" - escravos obviamente, 
mas também homens livres, párias, mulheres, menores e as popu
la~oos dispersas regionalmente - nao tem chance de se estruturar 
como organiza~io de interesses, como nao tem oportunidade de 
exprimir coletivamente, dentro desta ordem, sua própria identi
dade. Todas estas "outras" pessoas nao tem face política pr6pria, 

( 1) Sérgio Adorno de Abreu, O Liberalismo na Fonna~ao da Ordem Social 
Competitiva, mimeo., 1981. 



26 COMISSÁO PRO-INDIO/SP 

contrastando vivamente com o vigor de suas identific~Ocs e de suas 
normas culturais. Gravitando em tomo do senhor, cuja figura re
sume o poder pessoal e o poder público, 2 elas se tomam fr~gmentos 

"\ 

isolados de sua própria ClJ:ltura, alheias obrigatoriamente a repre-
sen ta~ao moral e jurídica que se construía em tomo do Estado 
nacional. Tomam-se, enfim, privatizadas: nao generalizam seus 
interesses como componentes válidos na sociedade global, nao se 
reconhecem nem sao reconhecidos pela esfera pública. 

Assim, a primeira forma de Estado nacional independente, 
que cobre o período do lmP,ério, monta, como num quebra-cabe~as 
absurdo, a figura de um cidadao impossível, se esta n~io for 
referenciada ao que foi proposto classicamente pelo pensamento 
político hurgues. lmpossível nao só porque o fundamento de sua 
existencia continuava a ser o trabalho escravo, mas também porque 
o poder continuava a ter características de favor, de propriedade 
pessoal, e era exercido abertamente sobre o privilégio. O funda
mental, porém, nao é a existencia de urna cidadania que nio se 
generaliza no interior de um Estado nacional moderno e que mais 
parece um prolongamento sofisticado da situa~io colonial. O fun
damental é que se trata de urna idéia muito precisa do que seja urna 
cidadania "adequada", do que sao os direitos naquela sociedade e 
quem deve te-los. A idéia de urna cidadania "adequada" se ·concre
tiza juridicamente ao apoiar sua aberta discrimina~ao numa mora
lidade que se constrói junto coma prática jurídica nacional: 3 todos 
aqueles que nao se medem com as formas culturais de vida do 
senhor e que dele sao diversas passam a nao ter chance de aparecer 
na esfera pública, ou seja, nao se lhes atribui urna vontade pr6pria. 
A repressao policial entra no lugar desta vontade quando porventura 
se tenta expressá-la, coisa demonstrada pelo destino dos movi
mentos regionais e das rebeliOcs que se sucedem no período; ou 
entao esta vontade latente é justi~ada pesS<>almente pelo senhor e 
seus jagun~os, em nome de um direito pessoal ao poder que adquire, 
no entanto, fei~ao universal. 

O patrimonialismo e a violencia que tao dificilmente se com
binaram na ordem jurídico-política do Império se projetam para 
além dele, para o interior mesmo da República liberal de 1889. Nao 
com a mesma fei~ao, pois afinal a República havia trazido de fato 
fenomenos novos no interior da sociedade. O desenvolvimento da 
economia pelo café imprimiu urna dire~ao nacional aos neg6cios do 

(2) Adorno de Abreu, op. cit., 1981. 
(3) Adorno de Abreu, op. cit., 1981. 
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Estado; as tentativas de instala~ao de indústrias de bens de consumo 
levaram a emergencia de um mercado interno, também nacional; a 
chegada maci~a de imigrantes europeus que se encaminhavam, cada 
vez mais, a serem proletários fabris; a diversifica~ao dos próprios 
interesses da classe dominante, nao mais apenas agrária - tudo isso 
levou a forma~ao de um aparato judiciário mais universal com 
normas públicas de escopo amplo. No entanto, em nenhum mo
mento a prática jurídica se instrumentaliza para dar conta do ideá
rio liberal prometido pela nova constitui~ao. Para as classes subal
ternas que se urbanizavam e se diversificavam, a perspectiva de 
reivindica~ao própria, com ressonancia legal, continuava tao longín
qua como nunca. A nova face civilizada do antigo senhor nao 
implicava abrir lugar no poder, que ainda ocupava integralmente.4 

A maior evidencia disso nao é apenas o sistema eleitoral vigente, que 
excluía de fato e no seu procedimento amplas parcelas da popu
la~ao, mas sobretudo a privatiza~iio de certas rel~0es cruciais a 
nova ordem de mercado, como o sao as rela~0es de trabalho fabris. 
Nesse sentido, a fei~ao liberal do Estado, que teoricamente esperava 
a auto-regul~ao das ~ela~0es contratuais, intervindo "apenas" 
quando a reivindica~ao dos direitos sociais se tomava "extrema" -
isto é, consciente politicamente - muito ajudou na manuten~ao do 
controle patrimonialista do poder. O Estado liberal republicano, do 
ponto de vista das classes subalternas, operava com base real na 
repressao e na privatiza~ao for~ada de interesses potencialmente 
estruturáveis. 

Os grupos e classes sociais excluidos, assim, da possibilidade 
de ter urna vontade própria, socia~ e política, nao ficaram, no 
entanto, no vazio. Se aquele cidadao e seu poder nada tinha a ver 
com eles - e portanto a na~ao se punha fora de seu alcance - urna 
ideologia que explicava a exclusao de sua vontade recobriu cada um 
destes grupos. O negro levou a pecha de ser avesso ao trabalho, 
desordeiro, bom para desordens, amor e carnaval e ruim por ser 
vingativo e incontrolável. O operário era um ser rude e sem sensi
bilidade, "ao qual a lei dá as fun~Oes de cérebro mas que permanece 
músculo". 5 As mulheres feminilizaram-se na imagem da d~ura, do 

( 4) Sobre a emergencia da urbanidade nas elites dominantes, ver Sérgio 
Adorno de Abreu, Liberdade de Corpb, Prisao de Alma: A Mu/her e a Cidadania no 
Século XIX, mimeo., 1981; Richard Morse, Forma~ao Hist6rica de Sao Paulo, Sao 
Paulo, DIFEL, 1970. 

(5) Citado por Edgar Carone, A Primeira República, Sao Paulo, DIFEL, 
1973. 
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silencio, das obriga~C>es matemais, e também na inconstancia e no 
capricho que as incapacitava para a política e até para o trabalho. O 
trabalhador rural virou um ser corroído por vermes, caipira b~al, 
incapaz de ter discemimento. Os velhos eram senis, incapazes e 
destinados apenas a esperar a morte. As crian~as eram animai
zinhos, e os adolescentes ainda nao tinham forma~io nem caráter. 
Outros grupos, sobretudo os que se haviam formado na diversidade 
do urbano - grupos de moradia coletiva, pessoal dos corti~os de 
Sao Paulo e das favelas do Rio, desempregados, os pobres - nem 
apareciam como forma de vida social viável: eram sempre vistos 
como vagabundos e sujos, gentalha que era preciso higienizar a 
for~a. A nenhum deles se concedia, na prática, qualquer direito, e 
muito menos o direito de manifest~io política atuante. Mesmo 
quando participavam da vida nacional - como por exemplo na 
época de elei~C>es - havia o clamor da sociedade "válida" contra a 
vigencia de padrC>es liberais de cidadania, que permitiam legalmente 
que gente sem inteligencia, cultura e discernimento pudessem ter a 
faculdade de eleger representantes na política. E quando reclamar 
nao bastava, o Estado liberal sufocava a ferro e fogo as tentativas 
organizadas de expressio autonoma: a repressio as rebeliC>es regio-

• 
nais, o degredo de prisioneiros políticos para zonas in6spitas do 
país, o extermínio das popul~ües de Canudos e do Contestado, a 
repressao violenta as primeiras greves operárias. 

Os povos indígenas, como foi tantas vezes assinalado, apare
ciam como entidade única: o índio, ser entre o exótico e o admirável, 
vivendo na irracionalidade do pensamento natural e com um reco
nhecimento no mínimo ambíguo. Perante os olhos letrados ociden
tais, a natureza, a irresponsabilidade e a ausencia de domin~io que 
se via nos povos indígenas compunham urna imagem de liberdade, 
relacionada pela literatura romantica do século XIX a verdadeira 
moralidade que a nova na~io deveria perseguir; também o Moder
nismo dos anos 20 os resgatará como fonte natural de resistencia a 
cultura colonizada. 6 Nem por isso o processo de seu extermínio 
cessa, pois esta liberdade, despida de seu fascícnio, é vista como 
infantil e juridicamente é-lhes atribuída irresponsabilidade perante 
a n~ao e perante si mesmos. 

Quando, porém, a regra do "cada um por si e Deus contra", 
no dizer de Macunaíma, com~a a deixar claro o problema radical 

(6) Walnice Nogueira Galvio, "lndianismo Revisitado", em Caderno de Opi· 
niao, 13, 1979. 
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da desigualdade política e da revolta e, apesar de tudo, os vários 
grupos e classes sociais insistem em tentar se articular por si mesmos 
perante o Estado, cobrando-lhe a promessa contida na igualdade 
jurídica formal do Estado liberal, emerge um projeto centralizado, 
burocrático e autoritário de "unidade nacional". Na verdade, este 
projeto se gesta na Primeira República e dele sai o modelo do Estado 
tutelar: aquele cuja legitimidade viria do fato de ser fon te de organi
za~io de urna sociedade vista como dispersa e desarticulada, sem 
caráter, e perigosamente tendente a desagrega~io pela irraciona
lidade de seus conflitos e de sua diversidade. 7 A Revolu~io de 30 e 
sobretudo o Estado Novo tomam a si a tarefa de domesticar a 
diversidade, tutelando-a em dois sentidos básicos: primeiro, nao 
permitindo que grupo social nenhum se organizasse de forma auto
noma; e segundo, restringindo o esp~o civil público para as ques
tC>es "nao-relevantes", isto é, forado projeto unitário de domina~io 
sustentado na base do centralismo burocrático, hierárquico e pro
motor da racionalidade organica. O Estado tenta criar a sociedade 
civil desejada, solidária e harmonica, hierárquica e autocontrolada. 

Os povos indígenas talvez tenham sido, nesse sentido, os pri
meiros sobre os quais se ensaia a visio de urna tutela que controle as 
descontinuidades do processo de mudan~a em dir~io a urna na~io 
civilizada. A ideología positivista que animou a cria~io do SPI nao é 
estranha a n~io de um poder central que ordene a diversidade e 
oriente a mudan~a, preservando os elementos naturais positivos da 
forma~io da nacionalidade que se formaram no passado. A tutela 
enfatiza o respeito a tais "elementos naturais", mas também o 
controle de sua irracionalidade, de :suas explosC>es míticas e dos 
conflitos que podem levar a rupturas sem retomo. Preserva as boas 
qualidades de cada grupo diversamente constituído, orientando suas 
"modifica~C>es organicas" e promovendo a solidariedade básica para 
um desenvolvimento harmonico do "metabolismo nacional". 8 O 
lado mau tem de ser extirpado pela coer~io legal e policial organi
zada, quando as reivindic~C>es excedem "artificialmente" o ritmo 
de mudan~a do processo. 

(7) Sobre o pensamento político autoritário que formula ideologicamente o 
modelo em questio, ver Bolívar Lamounier, "Forma~io de um Pensamento Autori
tário na Primeira República: Urna Interpreta~io", em Boris Fausto (org.), O Brasil 
Republicano, 2, Col~ao História Geral da Civiliza~io Brasileira, Sio Paulo, DIFEL, 
1977. 

(8) Ver Lamounier, citado. 
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Mas o Estado Novo coloca este arcabou~o ideológico como 
valendo para todos os grupos subalternos, e nesse sentido homoge
neíza, por decreto, urna sociedade construída radicalmente na diver
sidade. Abolida a ideologia liberal como inoperante e irresponsável, 
constr6i os direitos de cidadania em outras bases. Integram a "co
munidade nacional" apenas aqueles que sao diretamente partici
pantes da riqueza nacional, tal como entendida pelo Estado: os 
"trabalhadores do Brasil", com direito a representa~ao profissional 
coletiva em sindicatos. 9 A estes o Estado destina sua legisla~ao, que 
pré-define garantias e direitos, espa~os, tempos e lugares a serem 
ocupados. Pretende tutelar sua evolu~ao em dire~ao a um organismo 
moderno, harmonico com a existencia de um poder central. Os 
integrados, afinal constituídos na sociedade civil, passam a ser 
confundidos, na legisla~ao, com a pr6pria existencia do Estado, 
razao pela qual a presen~a da violencia legal - desde a política até 
os muitos documentos que provam esta integr~ao - é fator consti
tutivo da normalidade da vida de cada um. Cidadao passa a ser aí 
aquele que tem obriga~5es para com o Estado e cuja corpor~ao tem 
direitos (mas nao o pr6prio). Os outros, cuja participa~ao no pro
cesso produtivo é difusa, indireta e mutável, continuam a ser os 
"outros" de sempre, sem direito a qualquer tipo de representa~ao, 
tornando-se cada vez mais ocultos na sua privacidade e na persona
liza~ao de seus interesses e conflitos.10 Se a tutela do Estado nao ia 
até eles, o estigma os encobria e ainda fundava a moralidade nega
tiva que permitía a legitimidade da repressao. Nao havia espa~o civil 
possível e muito menos similaridade com os interesses já estrutu
rados pelo Estado. 

A figura da tutela, em sua ambigüidade fundamental de, por 
um lado, conceder beneficios reais a popula~0es reduzidas a urna 
carencia economica absoluta porque espoliadas constantemente e, 
f>Or outro lado, jamais permitir que algum interesse se organize de 
forma autonoma, gerou urna burocracia centralizada no Estado que 
balizou a hist6ria política dos grupos e classes sociais daí em diante. 
Mesmo no período assim chamado democrático, que se estende de 
1945 a 1964 - onde existiu urna estrutura político-partidária de 
representa~ao legislativa - mesmo aí os direitos sociais foram con-

(9) Wanderley Guilherme dos Santos, Cidadania e Justi~a , Rio de Janeiro, 
Ed. Campus, 1979. -

(10) Maria Célia P. Machado Paoli, "Violencia e Esp~o Civil", em A Vio
lencia Brasileira, Sio Paulo, Ed. Brasiliense, 1982. 
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cebidos apenas como os de invocar, legalmente, a justi~a do Estado 
as viol~5es de um espa~o social definido previamente como profis
sional, familiar e de propriedade: outras situ~5es, como certos 
direitos cotidianos de sobrevivencia, foram deslegitimadas como 
sociais ou públicas. 

Mas na medida em que a sociedade se expandiu, diversifi
caram-se novamente os grupos de interesse e a heterogeneidade de 
situa~5es, formas de vida e conflitos extravasaram a defini~io "soli
dária" e restrita entre trabalho, familia, propriedade e naciona
lidade. A existencia de urna estrutura político-partidária, ao lado 
dos organismos de representa~ao profissional burocráticos, nao es
gotavam todo o esp~o político de movimenta~ao coletiva e muito 
menos a identifica~ao do centralismo burocrático como algo possivel 
de "coordenar" as divergencias. O caráter de classe deste Estado já 
era evidente demais para conter qualquer possibilidade de negocia
~ªº dentro de seus pr6prios termos, isto para nao falar daqueles 
que, até entao, tinham ficado de fora e exigiam a ampli~io de seus 
direitos de reivindica'rªº social e política. A figura da tutela adquire 
aí, plenamente, sua face absurda: muitas vezes, o pr6prio Estado 
encarregou-se de violar seu papel de guardiio dos direitos de uns 
(coincidentemente, os mais fracos na estrutura de poder) para per
mitir o interesse de outros, cuja racionalidade se concebe como 
dominante. O n6 jurídico que isto representa estava montado: o 
Estado, guardiio de todos os interesses por ele mesmo definidos, 
atua contra si mesmo para dar privilégios hierárquicos a alguns. A 
dura trajet6ria das classes subalternas, estejam elas em sindicatos, 
bairros de periferia das grandes cidades, em pris0es, em associ~5es 
várias, e nao menos em reservas indígenas - é a de perderem 
sempre e cada vez mais as possibilidades de reivindic~io e nego
cia~io aberta por estes canais. Nao há prática jurídica que agilente 
manter qualquer nível satisfat6rio de distribui~io da justi~a nestes 
termos. 

O passo para a defini~ao de um Estado abertamente autori
tário já estava inscrito no período anterior, do ponto de vista da 
generaliza~io das condi~5es ideais de cidadania, entendida como 
cria~io constante de novos direitos. Os mecanismos clássicos da 
política representativa, que se mantiveram oscilantes com a buro- . 
cratiza~ao do poder, excluíam de fato a possibilidade de expres
sarem reivindica~5es e direitos inéditos emergentes na sociedade. 
Quando os conflitos extravasaram seus limites e a luta política 
autonoma come~a a querer mostrar-se em alguns setores mais orga
nizados politicamente, as raz5es históricas daqueles que detem a 
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racionalidade do desenvolvimento capitalista viram raz0es de segu
ran<;a nacional. Neste contexto, como é óbvio, a condi<;ao de cida
dania dan<;a, e isto nao é apenas o uso de urna palavra em voga. A 
cidadania vira um movimento puro invocado aqui e acolá, intei
ramente vazio de conteúdo; a própria prática jurídica parece trans
formar-se emfavor arbitrado pelo poder central, sua antidefini<;ao, 
portanto. O favor que arbitra a ordem, mas que imp0e a desordem 
sem deixar espa<;o para a reclam~io possível. O indivíduo-cidadao
nacional é solicitado para agir, nesta ordem, de várias maneiras, 
menos como cidadao real, ,membro de urna classe ou grupo de 
interesse ou como sujeito politicamente relevante. 

Nao é, portanto, exatamente gloriosa a trajet6ria histórica da 
no<;ao e da prática da cidadania no Brasil. Vinculada ao patrimo
nialismo, a indiferen<;a liberal, a repressao organizada, ªº corpo
rativismo burocrático, a tutela e finalmente a "seguran<;a nacional", 
ela só foi urna condi<;ao mais real de conteúdo quando exigida pelos 
diversos movimentos sociais que conseguiram, apesar de tudo, orga
nizar-se e exprimir-se ao longo da história deste século. 

11 

Seria paradoxal que, dada esta experiencia histórica, a · n<><;io 
de cidadania emerja boje como horizonte de movimenta~ao política 
e se tenha tornado urna palavra que mobiliza a vontade coletiva dos 
oprimidos? De um lado, parece-me que nao. Ela se reaviva nova
mente a medida que é evocada em seu significado original, revolu
cionário e libertário: como o direito a igualdade de expressao de 
interesses na esfera pública, como o direito a expressio da identi
dade, como promessa de representa<;io no poder e, sobretudo, como 
exclusao do privilégio. É urna n<><;ao que mostra que os "mehos 
esclarecidos" podem ter urna vontade própria, desde que visualizem o 
direito de expo-la. Mas, por outro lado, e nesse mesmo sentido, nao 
é exatamente a condi~io de cidadania "pura" que se constituí na 
reivindica<;ao principal daqueles que a invocam. Os movimentos 
sociais que emergiram na última década nao reivindicam o direito a 
urna igualdade abstrata perante urna ordem jurídica que esvazia 
seu significado na medida em que ancorada em burocracia e hierar
quias de poder. O que eles reivindicam, minimamente, é o direito de 
se exprimir social e politica111ente; e, para além disso, o direito a 
própria diversidade. E isto implica a nega<;ao de que a a<;ao coletiva 
de um grupo oprimido possa ser urna conseqüencia direta, já dada, 
da simples existencia de individuos em iguais condi<;C>es. Muito mais 

\ 
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do que isso, a a<;io coletiva tem o desafio de fazer emergir um sujeito 
coletivo atuante na história e capaz de ser projetado na sociedade 
global, ao lado de outros. E isto é questao de formul~ao ideológica 
e de luta autonoma, o que quer dizer: o direito de elaborar e assumir 
um esp~o cultural próprio; o direito a contestar as regras norma
tivas do Estado que incide sobre as pessoas e grupos sociais diversos; 
o direito a transforma<;ao da esfera pública controlada pelo poder 
central, de modo a permitir a crítica e a formula<;ao de um projeto 
alternativo para si e para a sociedade; e também o direito a garantía 
da diversidade por urna ordem jurídica democrática. 

O que está di to acima nao é, como pode parecer, defini<;C>es 
programáticas de direitos, mas sim aquilo que os movimentos so
ciais contemporaneos estao fazendo boje, com maior ou menor 
consciencia, no interior da esfera civil e política. Embora cada um 
destes movimentos sociais represente condi<;C>es substantivas de 
opressao distintas, pois cada grupo social que os comp0e teve dife
rentes condi<;C>es de destrui<;ao de identidade, diferentes formas de 
oportunidades de reafirmá-la, diferentes modos de sujei<;ao legal e 
diferentes processos de estigmatiz~ao, o que há de comum entre 
eles é urna prática que denuncia a concep<;ao de "sociedade nacio
nal" e civil única, e que reafirma urna sociedade heterogenea e viva, 
com novos requisitos e temas emergentes. O que pode haver, isso 
sim, é um Estado nacional que se arvora na racionalidade suprema 
de um projeto único para todo mundo, aparentemente técnico, mas 
que nao escon'de sua preferencia pelos grupos dominantes da socie
dade. Seu modelo de cidadania parte da gestao burocrática da vida 
de todos, e aqueles que nao preenchem os requisitos viram "mino
rías" que, ou subvertem a ordem, ou entao atrapalham o caminho 
do crescimento desta ordem. Nao é de admirar, evidentemente, esta 
defini<;ao: na luta pela legitimidade de urna identidade própria pode 
estar a reivindica<;ao de urna área própria de "poder", ou seja, de 
gesta<;ao de um discurso contra-hegemonico que poria em questao o 
fundamento da lei instituída genérica e autoritariamente para todos, 
mas nao de todos e de cada um. 

Finalmente, cabe colocar que o movimento faz frente a impo
tencia e a paralisia contida na anterior constata<;io de seu desam
paro perante a "fatalidade" de seu desaparecimento. O movimento 
que sustou alguns atos do Estado nesta dire<;ao e que está fazendo 
frente a atual gestao dos assuntos indígenas nao só é de fundamental 
importancia porque abre o espa<;o próprio para a resistencia polí
tica, como sobretudo por implicar o envolvimento direto dos pró
prios indios nas fantásticas condi<;0es da política nacional. Talvez 
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seja no interior de um movimento político atuante que os índios 
venham a por em prática a "racionalidade" que a política vigente 
implica, elaborem os dados da realidade que os oprime e enfrentem 
o desafio de uma estratégia versada na linguagem política da socie
dade brasileira. Se o custo é alto, a recompensa é também alta: uma 
capacidade política autonoma que lhes pode devolver o direito a sua 
própria existencia e identidade. ~ias ainda, é no interior dessa 
capacidade política que se mostra a profunda vincul~ao com a 
sociedade global: longe de ser um movimento local e isolado, o 
movimento indígena coloca quest0es cruciais para os outros movi
mentos, como por exemplo a ·denúncia implícita da ocup~io preda
tória da terra - que remete a questao ecológica - e também da 
questao das formas de propriedade da terra - que remete a questio 
agrária. Nesse sentido, eles já sao parte da sociedade brasileira, 
entendida como movimento em dir~ao a supressao das diversas 
formas de opressao. 

Os índios e os ''custos'' da cidadania 

MARIA TEREZA SADEK R. DE SOUZA 

Sao muitos os problemas envolvidos na questao: índio e cida
dania. Com~ar uma reflexao afirmando a existencia de problemas 
nao significa esposar urna posi~ao cética ou colocar-se a envaide
cedora missao de poder resolver questoes que nao sao simples. 
Significa, sim, sugerir que a questao envolve urna série de consi
dera~ües e que, se esquecidas ou minimizadas, poderlo fazer com 
que urna tomada de partido, aparentemente progressista e liber
tária, redunde numa política desastrosa, contrária as inten~0es e, 
por que nao dizer, carregada de etnocentrismo e até mesmo fiel a 
urna razao de Estado que tudo destrói para nao encontrar barreiras 
a seu domínio. 

Tradicionalmente, a discussao sobre a cidadania se deu no 
interior de duas correntes opostas. Havia, de um lado, os que 
acreditavam nos mecanismos auto-reguladores do mercado. Ou se
ja, defendía-se a idéia que a emancipa~ao de indivíduos excluídos, 
via extin~ao de privilégios hereditários, e sua conseqüente incorpo
ra~ao a sociedade resolverla por si só o problema da distribui~ao da. . 
riqueza e dos bens sociais. Nao se visava urna sociedade igualitária. 
O critério de "justi~a" era dado pelo desempenho individual no 
mercado. Nessa visao, o Estado nao deveria intervir, nem mesmo 
para sanar desequilíbrios ou desigualdades gritantes, já que estes 
eram percebidos ou como passageiros, ou como naturais (dada a 
diferen~a natural existente entre os homens). 

Encontramos, de outro lado, os críticos dessa primeira visao. 
Entre eles, os que encontraram terreno mais fértil e partidários sao 
os que se consideram críticos das liberdades burguesas. Julga-se que 
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" a discussao da cidadania e de sua amplia~ao é um falso problema, 
ou pelo menos urna questao nitidamente secundária. Acredita-se 
que as propaladas liberdades sao meramente formais - no sentido 
de que nao sao reais - e que sua extensao refor~a o caráter da 
domina~ao, encobrindo as reais condi~0es de vida dos grupos explo
rados. 

É claro que entre e no interior desses dois extremos - um 
tanto caricaturados aqui - há nuan~as. E: verdade, ainda, que hoje 
o segundo tipo de argumento possui muito mais for~a e vigor. Se nao 
por outros motivos, porque ? utilitarismo viu-se superado histori
camente, a interven~ao do Estado é um dado inquestionável e, 
sobretudo, porque as desigualdades resultantes do primeiro modelo 
tornaram-se inaceitáveis para amplos setores. Porém, para iniciar o 
debate, podemos partir daquelas duas formula~0es e apontar alguns 
equívocos e contribui~Oes importantes. 

O desenvolvimento moderno da n~ao de cidadania está umbi
licalmente ligado a luta pela emancipa~ao do indivíduo, ªº processo 
de form~ao e consolida~ao do Estado constitucional. Sua origem, 
para nao recuarmos muito na elabora~ao teórica, pode ser apontada 
nas teorias jusnaturalistas. Locke, por exemplo, no Segundo Tra
tado sobre o Governo, define o indivíduo por sua propriedade. 
Propriedade essa entendida como propriedade de si próprio, de seus 
bens e de sua liberdade. 1 A caracteriz~ao do indivíduo através de 
tra~os que sao atributos seus significa antes de mais nada afirmar 
que os indivíduos sao seres ontologicamente independentes e livres. 
Independencia e liberdade que nao sao devidas a ninguém e a 
nenhuma entidade abstrata ou real - sejam elas: Deus, a corpo
ra~ao, o Estado ou a na~io. Como atributos seus, naturais, o 
indivíduo pode ou nao abrir mao deles, para formar e constituir 
sociedade. Desse ponto de vista, a sociedade, além de ser concebida 
depois do indivíduo e de ser urna associ~ao de caráter voluntário, 
possui fins que sao propostos pelos próprios interessados, como 
justificativa para sua adesao. Esses fins - seguran~a, liberdade e 
prosperidade - sao motivos nao só para a forma~ao da sociedade 
como também condi~ao para a sua continuidade. 

Ora, o caráter livre do indivíduo e da associa~ao possuem 
conseqüencias tangíveis. Ou seja: proclamar os direitos dos indiví
duos significa o reconhecimento formal de urna mudan~a de atitude 

(1) John Locke, Segundo Tratado sobre o Governo . Ver especialmente capi
tulo V, parágrafo 44, e capitulo VII, parágrafo 87. 
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fundamental, assim como defender o caráter voluntário da socie
dade implica rejeitar a conformidade com um ordenamento rígido 
e imutável. 

Marshall, no seu clássico ensaio sobre "Cidadania e Classe 
Social", fundamenta historicamente aquelas conseqüencias, de
monstrando, por exemplo, como a aceit~ao, num primeiro mo
mento, do direito civil básico, o direito a trabalhar, alterou a situa
~ao anterior. Diz: "Este direito tinha sido negado pela lei e pelo 
costume; de um lado, pela Elizabethan Statute of Artificers, a qual 
destinava certas ocupa~Oes a certas classes sociais, e, do outro lado, 
por regulamentos locais, que reservavam emprego numa cidade aos 
habitantes da cidade, e pelo uso do aprendizado como um instru
mento de exclusao ao invés de recrutamento". 2 

Os exemplos poderiam ~er multiplicados, ainda que nos fixás
semos apenas nas primeiras conquistas - figuradas no elemento 
civil da cidadania - , indicando as conseqüencias das liberdades de 
pensar, de ir e vir, de concluir contratos, de direito igual a justi~a. 
Mas nossa inten~ao nao é discorrer exaustivarnente sobre as liber
dades conquistadas, inas sublinhar que nao haveira como negar a 
conquista representada pela amplia~ao da cidadania. Pois, entre o 
trabalhador ingles do século XVIII e aquele do século XVII, a 
diferen~a nao é apenas formal. Nao se nega as péssimas condi~0es 
de trabalbo, o caráter da explor~ao. Porém, enquanto um possuía 
urna liberdade civil básica - o direito a liberdade de trabalhar -

' isto é, podia escolher entre trabalhar ou nao, e mesmo onde tra-
balhar, seu antecessor, excluído da cidadania, já nascia sujeito a 
urna certa ocupa~ao. Para ficarmos numa situ~ao mais próxima: a 
diferen~a entre o escravo, o produtor de riquezas do Brasil colonial e 
imperial, e o trabalhador do período republicano nao é apenas de 
design~ao ou meramente formal. Poder-se-á objetar afirmando que 
o Estado brasileiro, calcado na escravidao, dizia-se liberal. A obje
~ao, apesar de trazer a tona um tra~o revelador da absoluta ausencia 
de liberdade, é no entanto mal colocada. Pois, o escravo realmente 
nao era cidadao e nem era visto como tal. Esta va excluído do pacto, 
nao era um igual. Esse fato, portanto, longe de descaracterizar a 

(2) T.": Marshall, Cidadania, C/asse Social e Status, Rio de Janeiro, Zahar, 
1963, p. 67. E/1z~bethan Statute o/ A.rtificers - estatuto dos arteslos, estabelecido 
em 1563, detemunava que cada arteslo, na cidade ou no campo, deveria aprender 
por 7 anos, o seu o~cio sob a dir~lo de um mestre, que era responsável por ele'. 
(Consulte-se a respe1to 11/ustrated Eng/ish Social History 2 de G M T 1 E 1 d p · • • · . reve yan, 

ng an , engum Books, A 673, especialmente p. 104.) 
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situa~ao da cidadania, ou de demonstrar o caráter "falso" do Es
tado liberal, afirma, isto sim, o seu caráter tremendamente restritivo 
e excludente. 

Poder-se-ia ainda lembrar que a desigualdade entre os consi
derados iguais era e é tao grande, que concordar com os preceitos de 
igualdade propagados pela n~io de cidadania é no mínimo escon
der o sol com a peneira. Ou, mais ainda, que as liberdades e os 
direitos, sobretudo quando se afirma o direito a propriedade, sio as 
garantias ideológicas de funcionamento da sociedade liberal-bur
guesa. Nao resta dúvida que, principalmente numa sociedade tao 
estratificada e coma riqueza tao desigualmente distribuida como a 
nossa, as institui~oes liberais nao servem igualmente para todos e 
sao instrumentos de adesao e coopta~ao dos grupos dominados. No 
en tanto, pelo menos duas observa~0es devem ser feitas. Em primeiro 
lugar, deve ficar claro que afirmar o caráter democratizante e de 
liberdade dessas institui~ües nao significa afirmar que se vive a 
liberdade e a igualdade. É sempre necessário especificar de que 
liberdade e de que igualdade se trata e para quem. Pois, o que se 
tem, na maior parte das vezes, nao é urna liberdade formal, mas, 
para a grande maioria, urna liberdade inexistente, urna liberdade 
prometida, mas nao desfrutada. Além disso, deve-se igualmente 
frisar que marcar a diferen~a em rel~ao ao mundo anterior nao 
significa se conformar ou, pior ainda, glorificar o novo status quo, 
mas destacar que a diferen~a existe, é de qualidade, e nao urna 
simples retórica. 

Deve-se também sublinhar, para melhor esquadrinhar a dis
cussao, que, historicamente, a luta pela amplia~ao da cidadania foi 
nao apenas longa e árdua, mas significou urna conquista que cami
nhou pari passu com o processo de democratiza~ao. A cidadania, 
deve-se lembrar, é fundamentalmente urna luta contra privilégios, 
refere-se a direitos e · deveres, define o indivíduo como membro 
completo da sociedade. Destaco ser urna luta porque desde o século 
XVIil os direitos incorporados sempre encontraram obstáculos e, 
quando "doados", defrontava-se com urna situa~ao onde os custos 
da repressao eram demasiadamente altos para serem perseguidos. 

O conteúdo da cidadania vai revelar a cada momento nao 
apenas os indivíduos que passam a · participar integralmente da 
sociedade, como também que tipo de desigualdade passa a ser visto 
como insuportável. Pode-se dizer que a cidadania compüe-se basi
camente de tres tipos de direitos: os direitos civis, os direitos polí
ticos e os direitos sociais. No mundo europeu, como aponta Mar
shall, "o divórcio entre eles era tao completo, que é possível, sem 
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distorcer os fatos históricos, atribuir o período de forma~ao da vida 
de cada um a um século diferente - os direitos civis ao século 
XVIII, os políticos ao XIX e os sociais ao XX". 3 

É claro que, embora se possa constatar no decorrer desse 
processo urna altera~ao no padrao da desigualdade social, estamos 
longe de ter alcan~ado urna sociedade justa e igualitária. Mas parece 
inconstestável que a idéia da desigualdade passa a ser tematizada, 
que os direitos se multiplicaram e que há desigualdades que efeti
vamente nao sao mais toleráveis socialmente. 

No Brasil estamos distantes do patamar europeu. Nao se 
acredite ser essa urna tendencia necessária ou mesmo irreversível. A 
vitória de golpes autoritários demonstra cabalmente que os retro
cessos sao sempre possíveis. Pode-se, contudo, afirmar que a luta 
pela cidadania tem percorrido toda a nossa história. O sistema 
político brasileiro sempre se defrontou com o problema da incor
pora~io de pessoas e grupos excluídos. Esse problema toma-se mais 
visível nos momentos de crise do regime e nao por acaso. 

A inclusao e participa~ao de novos agentes também entre nós 
nunca se deu como fruto de .urna inocente benevolencia do Estado. 
Ao contrário, resultou de pressé>es, que muitas vezes redundaram 
numa cidadania disforme. Para exemplificar, basta lembrar o tipo 
de sindicato-corporativista criado pelo Estado Novo. 

W anderley Guilherme dos Santos faz urna análise bastante 
sugestiva ao propor o conceito de "cidadania regulada" para se 
compreender a política economico-social pós-30. O autor entende 
por cidadania regulada "o conceito de cidadania cujas raízes en
contram-se, nao em um código de ·v.alores políticos, mas em um 
sistema de estratifica~ao ocupacional, e que, ademais, tal sistema de 
estratific~ao ocupacional é definido por norma legal. Em outras 
palavras, sao cidadaos todos aqueles membros da comunidade que 
se encontrara localizados em qualquer urna das ocup~ües reconhe
cidas e definidas em lei. A extensa.o da cidadania se faz, pois, via 
regulament~ao de novas profissoos e/ ou ocupa~0es, em primeiro 

·" lugar, e mediante amplia~ao do escopo dos direitos associados a 
~ essas profissoos, antes que por expansio dos valores inerentes ao 

conceito de membro da comunidade"." 
Essa cidadania, longe de promover a igualdade, refor~a a 

desigualdade, além de dar ao Estado a fun~ao de discriminar quem 

(3) T . H. Marshall, op. cit., p. 66. 
(4) Wanderley Guilhenne dos Santos, Cidadania e Justi~a. Rio de Janeiro, 

Ed. Campus, 1979, p. 75. 
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sao os cidadaos de prim~ira, segunda e até terceira classe. Atente-se, 
pois, para a legitimidade de duas frentes de luta, que nao sao 
necessariamente distintas: urna de realiza<;ao plena da cidadania, e 
outra de controle do Estado, isto é, de luta por ufil Estado de 
Direito. Realizar plenamente a cidadania significa, pois, tornar 
inadmissível a distin~ao - opositora real da igualdade - e a 
distor<;ao da participa<;ao plena. Lutar por um Estado de Direito é 
lutar contra a discricionariedade do poder, é a exigencia de um 
poder exercido dentro de limita<;0es impostas pela Lei, onde "o 
primado da lei ponha as liberdades fundamentais a salvo do arbítrio 
e da prepotencia dos governantes, através de um sistema de segu
ran<;a jurídica". 5 

Estamos boje, pois, mais urna vez diante da questao: como 
realizar plenamente a cidadania, como incorporar de modo com
pleto a sociedade os nao-cidadaos ou os cidadaos-parciais? É nesse 
momento que com freqüencia passa-se a admitir no imenso rol dos 
excluídos ou quase-excluídos os índios. Masé nesse momento tam
bém que <levemos questionar se eles realmente constituem mais um 
entre os demais. Quais as conseqüencias da cidadania atribuída aos 
índios? 

A emancipa<;ao dos índios nao pode ser tratada do mesmo 
modo como se luta pela emancipa<;ao das chamadas "minorias" . . O 
argumento mais forte a favor dessa distin<;ao é que os grupos a que o 
termo ''minoria" se refere - quando na maior parte das vezes trata
se na realidade de verdadeiras maiorias (é o caso das mulheres, 
analfabetos, por exemplo) - sao grupos que efetivamente comp0em 
a sociedade nacional, sem, no entanto, nela encontrarem espa<;o 
pleno. Basta lembrar a situa~ao de qualquer um deles - sejam os 
negros, as mulheres, os analfabetos, os homossexuais, para nao 
falarmos do operariado ou dos trabalhadores do campo, onde a 
participa~ao-exclusao é mais evidente. Nesses casos, por mais dis
tintos que sejam e por diferentes que possam ser as media~oes que se 
devam fazer para compreender suas respectivas situa~<>es, trata-se 
de urna situa<;ao de participa<;ao-exclusao, de participa~ao tolhida, ") 
violentada, "regulada". Enfim, sao grupos sem· os quais nao se pode 
sequer pensar na sociedade nacional. 

A problemática indígena tem sua especificidade. Urna especifi
cidade que vai além dos tra<;os que singularizam os demais grupos ci-

(5) Heleno C. Fragoso, "Os Direitos do Homem e sua Tutela Jurídica", V 
Conferencia Nacional da OAB, em Direito Penal e Direitos Humanos, Rio de Janeiro, 
Forense, 1973, p. 130. 

1 • 

¡ 

O ÍNDIO E A CIDADANIA 41 

tados. Enquan to a singularidade de qualquer um desses grupos nlo 
anula um mesmo denominador comum, o mesmo ni.o pode ser di to 
em rela<;ao aos indios. A especificidade indígena nao pode ser perdida 
de vista, a menos que se ignore tratar-se de comunidades que vivem 
rela~0es de produ<;ao próprias, que possuem modos de organiza~ao, 
sistema de valores próprios. Há algo, ou melhor dizendo, urna série 
de fatores que nos permite falar de urna outra cultura, de outro 
modo de vida, outros usos, costumes, tradi<;ao. Apenas os índios -
e isto os diferencia amplamente dos demais grupos - tem como 
condi<;ao imprescindível para sua sobrevivencia a necessidade de 
respeito a um território determinado. Para eles, aterra nao é urna 
mercadoria, mas um espa<;o prenhe de significado. Sorne-se a isto 
que falar de índio já é propor um termo genérico. Pois, o que se tem, 
na verdade, sao os Nambikuára, os Karajá, os Kamayurá, os Panka
raru, os Potiguara, os Xokó, os Xavante, os Bororo etc. Se nesse 
nivel já é difícil urna identidade que nao violente as particulari
dades, imagine-se o grau de violencia ao sujeitar-se essas comuni
dades ao denominador comum da sociedade nacional. · 

É fundamental, ainda, que se diga que as rela<;0es entre os 
grupos indígenas e a sociedade nacional, da Colonia até boje, redun
daram, na maior parte das vezes, em extermínio físico e/ou cultural. 
Os dados publicados pelo jornal Porantim sao assustadores: "De
pois de 482 anos de cQnquista e devasta~ao, os povos indígenas no 
Brasil nao representam mais urna cifra populacional significativa: 
de 5 a 7 milhoes foram 'reduzidos• a pouco mais de 200 mil, a maior 
parte amea<;ada pelo latifúndio, ou por estrada, de norte a sul, de 
leste a oeste". 6 A expansao do capitilismo é avassaladora:. Impos
sível a sobrevivencia dos que nao se integram ao mercado e precária a 
dos que se incorporam marginalmente. Mas é exatamente aqui que a 
questao indígena adquire seus contornos e que a participa<;ao de 
setores da sociedade civil que se identifiquem com a causa indígena 
se faz imperiosa. Pois, se nio se colocar barreiras a expansao do 
capitalismo e ao domínio do Estado, a tendencia, por mais que 
lamentemos posteriormente, será a destrui~ao total dos grupos indí
genas. 

A possibilidade de se antepor a inevitabilidade das leis do desen
volvimento capitalista nos remete a questao fundamental: Como impe
dir a destrui~ao dos povos indígenas? Como garantir a sua liberdade de 
existencia? É no interior desse quadro que cumpre verificar se a exten-

(6) Jornal Porantim, ano IV, n? 37, abril de 1982. . ' 
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sao da cidadania as popula~0es indígenas significará a sua sobreviven
cia e a sua liberdade. Ou se, ao contrário, longe de implicar a condi~ao 
de sua preserva~ao , seria um golpe de morte na sua liberdade de viver e 
sobreviver e a irnplanta~ao violenta de urna igualdade. lgualdade essa 
que, ao tudo "igualar", termina comas diferen~as e, portan to, com a 
liberdade. 

A cidadania necessariamente implicará o gozo de certos di
reitos e o respeito a certos deveres. Direitos e deveres iguais para 
todos. Significará, pois, que tomará o índio igual em direitos e 
deveres ao cidadao brasileiro. O índio, portanto, terá de deixar de 
ser indio para ser cidadao. Pois participar plenamente da sociedade 
significa também tomar-se súdito do Estado e obedecer as regras 
impostas. Acontece, porém - e este porém é fundamental-, que 
as referidas regras revelam necessariamente a concep~ao de mundo, 
a forma de organiza~ao para produzir, o modo de ganhar a vida, os 
valores da sociedade nacional. 

Acredito, pois, que a causa indígena deve ser pensada e tra
tada como urna questao de "direitos humanos" muito mais do que 
sob o angulo da cidadania. Nesse sentido, vejo como perigosa nao só 
a política oficial de emancipa~ao, como também toda e qualquer 
postura, aparentemente menos violenta, mas que também implique 
viola~ao dos direitos do índio, como homem e como grupo.· Afir~ 
mar os "direitos humanos" nao é assumir a postura, também pe
rigosa e romantica, de que o índio deve ser admirado assim como 
se admira um exemplar raro. Mas pretender a cidadania nesse caso 
é, e só pode ser, transformar o índio num marginal. Marginalidade 
essa que acabarla com ele, com sua forma de viver. A hist6ria, tanto 
brasileira como de outros países, está repleta de exemplos que 
confirmam essa conseqüencia fatal. 

Se a luta pela expansao da cidadania é progressista, democrá
tica e libertária quando se refere aós grupos dominados da sociedade 
nacional, ela é nao apenas equivocada e reacionária, mas extermi
nadora quando se trata de índios. 

Nao se pode pensar na liberdade dos índios - e é disso que se 
trata - sem a garantia, de direito e de fato, de seu territ6rio. O 
respeito aterra indígena é a condi~ao sine qua non de sua sobrevi
vencia. Por isso, toda medida que nao parta dessa exigencia, cedo 
ou tarde, implicará o extermínio, violento ou gradativo, dessas 
popula~C>es. Nao se trata simplesmente de advogar o uso da terra. 
Mesmo porque esse direito tem cessado toda vez que interesses mais 
fortes apareceram, seja de proprietários privados, seja do Estado, 
construindo estradas, rodovias, em nome de um sempre justificado 
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"interesse nacional". Trata-se, isso sim, de um direito pleno, auto
nomo e soberano. Autonomía e soberanía indispensáveis para um 
projeto de autodetermin~ao - o único projeto de justi~a, compa
tível com os direitos humanos. Pois, só via autodetermina~ao os 
índios poderao ser sujeitos e, como tal, viverem o presente, sem a 
amea~a constante do extermínio, e construírem o seu futuro. Para 
onde caminhará seu futuro? Essa op~ao só cabe a eles assumir. 



A cidadania e os índios 

CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUZA FILHO 

l. Introdu~o 

O conceito de cidadania, como todo conceito jurídico, tem que 
ser entendido dentro de urna sociedade determinada e de urna época 
determinada. f: impossível entender o que é ser cidadao sementen
der o que é o Estado modernamente concebido. A cidadania é a 
liga~ao política e jurídica das pessoas com o Estado. 1 Nessa liga~ao 
há um elenco de direitos e deveres que obrigam indivíduo e Estado e 
indivíduos entre si. Destes, assume urna importancia definitiva o 
dever de respeitar e ver resp~itadas as regras do Direito Privado, isto 
é, as regras de relacionamento entre as pessoas. Os cidadaos se 
obrigam entre si a respeitar as normas e conceitos inerentes ao 
regime de propriedade, de fam~lia, de sucessao e de contrato e ainda 
as normas de comportamento exigível pelo Direito Penal. 

Na tentativa de conceituar o termo cidadania, já nos depa
ramos com quase intransponíveis problemas para aplicá-lo ao índio. 
O conceito de cidadania se vincula ao conceito de Estado, e mais, do 
Estado concebido a partir do século XVIII. A sociedade indígena, 
em contrapartida, é urna sociedade tribal, onde o conceito de Estado 
moderno nao tem encaixe, nao tem sentido. Por outro lado, as 
regras e conceitos de propriedade, de família, sucessao e contratos, 
assim como o sistema de penas e sua aplica~ao, sao radicalmente 

( 1) Haroldo Valadao, "Vínculo político, apropriado ao nacional no gozo dos 
direitos políticos" , em Encic/opédia de Direito Saraiva, v. 14, p. 338. 
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diferentes numa sociedade indígena qualquer e numa sociedade 
capitalista como a nossa. O fato de qualificar um índio de cidadao 
brasileiro, igual aos demais, nao modifica os conceitos de sua socie
dade, nem altera sua forma de viver e de se relacionar com o mundo, 
com o seu mundo. 

n. 01 critérios de determlna~o da cldadanla 

O mundo ocidental conhece dois modos de determinar a cida
dania: ojus so/is e ojus sanguinis. Pelo primeiro, a determina~ao se 
faz pelo local de nascimento, isto é, se considera cidadao nacional 
todo aquele que nasce em território nacional. Pelo segundo, deter
mina-se a cidadania pela cidadania dos pais, sendo cidadao nacio
nal aquele cujo pai, mae ou ambos sejam nacionais. 

O Brasil, seguindo já urna tradi'Yao histórica, adota no texto 
constitucional vigente o critério do jus so/is. Basta nascer em terri
tório brasileiro para ser cidadao brasileiro; o nascimento no Brasil é 
razao suficiente para a aquisi<;ao da ci~adania brasileira, exc~ao 
feita as pessoas nascidas de pais estrangeiros a servi<;o de seu país no 
Brasil. A cidadania, ou nacionalidade, como chama o texto consti
tucional, é adquirida também por aqueles nascidos fora do Brasil, 
cujos pais sejam brasileiros a servi'Yo do país no estrangeiro ou, nao 
estando os país a servi'Yo do país, sejam registrados em reparti'Yoes 
brasileiras no exterior ou, ainda, venham a residir no Brasil antes de 
completar a maioridade.2 Pode-se ainda adquirir a cidadania brasi
leira pelo processo chamado naturaliza~ao. 

O indio, portanto, pelo simples fáto de ter nascido no Brasil, é 
cidadao brasileiro, nao só perante a lei, mas perante a comunidade 
internacional que reconhece a defini~ao estabelecida na lei brasi
leira. 

(2) Constitui~lo da República Federativa do Brasil, art. 145: 
"Si.o brasileiros: 
I - natos: a) os nascidos em território brasileiro, embora de pais estran-
geiros, desde que estes ni.o estejam a servi~o de seu país; . . 
b) os nascidos forado território nacional, de pai brasileiro ou mi.e brasile1ra, 
desde que qualquer deles esteja a servi~o do Brasil ; e 
e) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mle brasileira, embora ni.o 
estejam estes a servi~o do Brasil, desde que registrados em reparti~lo brasi
leira competente no exterior ou, nao registrados, venham a residir no território 
nacional antes de atingir a maioridade; neste caso, alcan~ada esta, deverio, 
dentro de quatro anos, optar pela nacionalidade brasileira." 
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Poder-se-ia argumentar que a situac;ao dos índios é identica a 
de qualquer pessoa nascida no Brasil, de pais estrangeiros, cujo país 
de origem adota como critério básico de determinac;io de naciona
lidade o jus sanguinis - Estaríamos perante urna situac;io de dupla 
nacionalidade. A diferenc;a está em que essa pessoa optará por urna 
ou outra nacionalidade ao atingir a maioridade, e sua opc;ao será 
reconhecida pelos dois países e pela comunida4e internacional. O 
que nao é o caso dos índios. Para a existencia jurídica desse conflito 
de nacionalidade, é míster que a lei reconhec;a a existencia de urna e 
outra nacionalidade. O Estado brasileiro, a Lei brasileira e a comu
nidade internacional nao consideram as nac;oes indígenas como 
nac;oes, porque, além da sobreposic;ao territorial, está ausente nelas 
a sua forma moderna de organizac;ao: o Estado. Por isso, nao há 
conflito, ou melhor, nao se admite juridicamente a existencia desse 
conflito. Esse desconhecimento da lei brasileira pelo conflito está 
expresso no artigo 1?, parágrafo único, da Lei 6.001/73 - Estatuto 
do indio -, que, ªº se referir a aplicac;ao da lei brasileira em 
relac;ao aos índios, diz que ela se aplica nos mesmos termos que aos 
''demais nacionais''. 3 

Embora cada índio seja juridicamente um cidadio brasileiro, 
o seu modo de pensar, de relacionar-se como mundo, de entender
se consigo mesmo e com os outros homens, em suma, o seu modo de 
viver, nao é determinado pelo·conceito jurídico que dele faz o Estado 
brasileiro, mas por sua inserc;ao numa comunidade que tem seus 
próprios valores, cristalizados e reproduzidos por sua ac;ao. Por
tanto, a sua condic;ao de cidadao brasileiro, se agrega outra, fruto de 
sua realidade social, muito mais profunda e importante para sua 
sobrevivencia histórica: a de ser membro de urna nac;ao indígena. 

Por ser considerado um cidadao como os "demais brasilei
ros", o índio adquire "todos os direitos e garantias legais", mas a 
própria lei brasileira (aliás, o próprio termo "demais brasileiros") 
reconhece urna diferenc;a entre o comum dos cidadios e os índios. 

Essa definic;ao da lei, essa tentativa de igualar os índios aos 
"demais brasileiros", nao deve ser entendida como mero gesto al
truísta do Estado na busca da integrac;ao do "povo brasileiro", mas 
trata-se de nao reconhecer as nac;ües indígenas e seus territórios e, 
em conseqüencia, impedir que as nac;ües se autodeterminem e impo-

(3) A íntegra do artigo 1?, parágrafo único do Estatuto do Indio: "Aos índios 
e as comunidades indígenas se estende a prot~ao das leis do País, nos mesmos termos 
~m ,que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradi~C>es 
md1genas, bem como as condi~oos peculiares reconhecidas nesta Lei". 
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nham o ritmo e os modos de desenvolvimento dentro de seus terri
tórios. Trata-se, em verdade, nao de reconhecer o índio como cida
dao brasileiro, mas suas terras como território brasileiro e, via de 
conseqüencia, pela aplicac;ao do dispositivo constitucional antes 
citado, a negac;ao da existencia de nac;ües indígenas capazes de 
atribuir cidadania a seus nacionais. 

m. O Territórlo, a Na~, o Dlrelto 

O Direito Internacional, ou melhor, a comunidade interna
cional dos Estados modernos, por sua própria estrutura colonialista, 
nao admite a existencia de um território sem o correspondente 
controle de um Estado organizado mínimamente segundo os pa
droes internacionais. Mesmo as regiües desabitadas da Antártida 
estao sendo objeto de divisao entre os países organizados. Por isso, 
nao é reconhecida a idéia de um território mais ou menos definido 
(ou definido com outros critérios), envolvido por um país soberano, 
mas que nao aceite essa soberanía. As raras, minúsculas e econo
micamente insignificantes excec;ües apenas confirmam a regra: al
guns territórios indígenas norte-americanos, pequenos condatos eu
ropeus, colinas transformadas em repúblicas etc., que nao só nao 
aparecem em Atlas escolares, como nao tem assento nas reuniües 
internacionais, sendo seus interesses representados pelos países en
volventes. 

Todas essas excec;oes, porém, guardam urna distancia enorme 
com os territórios indígenas localizados no Brasil: assumem dimen
soes avantajadas, maiores do que paises inteiros, mas, mais impor
tante que a dimensao, a grande, definitiva diferenc;a está no poten
.éial economico. Os índios, no Brasil, vivem em terras férteis, cober-
t 

tas de valiosas madeiras, cujo subsolo, rios e encost obrem as 
maiores reservas minerais brasileiras m do enorme potencia 
hidrelétrico de suas quedas d' água. Num mundo onde o homem é 
capaz da mais ignóbil violencia contra outro homem para apossar-se 
de um simples adorno de ouro, passa a ser até justificável a atroz 
violencia contra povos inteiros e indefesos para se apossar de jazi
das, madeiras e terras férteis. 

A Convenc;ao 107 da OIT (Organizac;ao Internacional do Tra
balho)4 estabelece conceitos claros que fixam a proposta colonialista 

(4) O Decreto n? 58.824, de 14 dejulho de 1966, promulgou a Conven~ao 107 
da OIT sobre as popula~oos indígenas e tribais. 
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de nao permitir a autodetermin~ao das popul~0es indígenas e 
tribais (como sao chamadas no documento). lronicamente, garante 
as populac;0es indígenas e tribais a conservacrao de seus costumes e 
instituicr<>es, desde que "nao sejam incompatíveis com o sistema 
jurídico nacional ou os objetivos dos programas de integracrao". 5 

Isto significa, na prática, reduzir as nacrües indígenas a povos con
quistados, cujos direitos, riquezas e cultura devem estar submetidos 
aos interesses dos conquistadores. É de tal forma claro o caráter 
colonialista da convenc;ao 107 da OIT, que ela se compatibiliza com 
a Lei-Base n? 16, da fase áurea do colonialismo portugues, que dá 
competencia aos governadores- das colonias para dirigirem as relacroes 
cóm os chef es indígenas para conseguir, por meios pacíficos, a sua 
submissao, como se a submissao em si nao fosse urna violencia. 6 

Na constituicrao de um Estado está a definicrao de seu terri
tório, que eventualmente se conflita como vizinho, também Estado. 
Esse conflito, como o conflito de cidadania, só é reconhecido inter
nacionalmente se se der entre dois Estados reconhecidos na comu
nidade internacional; fora disso, o conflito nao existe. Assim, os 
conflitos dos terrritórios das nacrües indígenas com o território brasi
leiro nao existem para a comunidade internacional nem para a lei 
brasileira, sao problemas de terras, cuja discussao internacional 
pode ser considerada intromissao em assuntos internos. Mais do que 
isso, boje é considerada questao de segurancra nacional, que importa 
exclusivamente a elite dirigente, nao podendo nem mesmo o povo 
brasileiro - nao-índio - ter conhecimento em profundidade. 

Essa situac;ao exclui, portanto, qualquer possibilidade de ha
ver território indígena autononio e independente, sem que imedia-

(5) A íntegra do artigo 7'! da Conven~lo 107: 
" l . Ao serem definidos os direitos e obrig~{)es das popula~l'>es interessadas, 
será preciso levar-se em conta seu direito costumeiro. 
2. Tais popul~res poderlo conservar seus costumes e institui~res que nlo 
sejam incompatíveis com o sistema jurídico nacional ou os objetivos dos 
programas de integra~lo. 

3. A aplica~lo dos parágrafos precedentes do presente artigo nlo deverá 
impedir que os membros daquelas popul~oos se beneficiem, conforme sua 
capacidade individual, dos direitos reconhecidos a todos os cidadlos do país e 
de assumir as obriga~{)es correspondentes" . 
(6) Diz a íntegra da Lei-Base n'! 16: 
"Compete aos govemadores das colonias dirigirem as rel~res políticas com os 
chefes indígenas e agrupamentos sob sua dependencia, .de modo a poder 
conseguir por meios pacificos a sua submisslo e integr~lo na vida geral das 
colonias". 
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tamente houvesse a instituicrao de um Estado ou que outro país o 
tomasse como protetorado. 7 A "recompensa" que as nac;oos indí
genas recebem em troca de sua submissao é a protecrao interna e 
externa. Internamente, seus membros passam a figurar na categoria 
de cidadaos brasileiros, senhores de direitos e deveres; dentre os 
direitos, a tutela estabelecida no Código Civil e regulamentada no 
Estatuto do indio. Externamente, sendo cidadaos brasileiros e vi
vendo em terras brasileiras, estao protegidos contra invas0es estran
geiras por mar, terra e ar, salvo, evidentemente, se se tratar de um 
rendoso investimento que interesse ao Estado, Nacrao ou governo 
brasileiro. 

Essa situacrao traz conseqüencias jurídicas muitas vezes ano
malas, como é a tutela indígena, acima referida, e a posse indígena, 
dois institutos que, se inserindo nos conceitos gerais da tutela e da 
posse civis, deles se distanciam por tao especialíssimas caracterís
ticas que chegam a contradize-los. 

O instituto da tutela civil, geral, válido para todos os cidadaos 
brasileiros, tem a característica de protecrao, de defesa. A garantia 
dessa defesa está na intervencrao do Estado para que o tutor aja 
sempre em defesa do tutelado. Na tutela indígena, porém, o tutoré 
o próprio Estado, que está obrigado a agir sempre em defesa do "bem 
comum", que nao raras vezes é contrário aos interesses dos índios 
tutelados. Essa tutela se exercita, como a outra, em nome do tute
lado, mas nao necessariamente no seu interesse. O que ocorre é que 
o interesie geral do cidadao é entendido como manutencrao e au
mento de patrimonio e o bom tutor é, portanto, aquele que age em 
defesa do patrimonio do tutelado. Em relacrao aos povos indígenas, 
porém, nao é essa a situacrao. Os povos indígenas tem outros valores, 
desconhecem a propriedade privada, o seu patrimonio nao se mede 
em valores monetários, masé moral; exatamente por isso, o sistema 
de tutela indígena - isto é, sistema de protecrao indígena - deve 
estar voltado para a defesa dos valores étnicos dos povos tutelados. 
Para isso nao seria possível o exercício dessa tutela sem um profundo 
conhecimento antropológico dos valores do tutelado. Essa diferencra 
básica entre a tutela civil e a tutela indígena nao foi jamais ententida 
pelo Estado brasileiro, nem pelas pessoas que encarnam o tutor, 
dirigentes da Fundac;ao Nacional do Indio, e, exatamente por isso, 
exercem urna tutela nefasta, que tem servido para exterminar valo-

(7) Sobre o tema ver: Carlos Frederico Marés de Souza Filho, "Alguns pontos 
sobre os povos indígenas e o direito", ensaios, em Silvio Coelho dos Santos (org.) , 
O indio perante o Direito , Florianópolis, Editora da UFSC, 1982, pp. 89-97. 
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res indígenas e nao para conservá-los. Tem sido urna tutela ao 
inverso, que tem coagido mais do que protegido, concordando na
quilo que a lei portuguesa chamava claramente de submissao paci
fica. 

O instituto da posse, no mundo capitalista, se apequena em 
relac;ao a propriedade, é um apendice desta. É diferente, porém, o 
instituto da posse indígena. Quis a Constituic;ao brasileira que os 
índios nao tivessem propriedade sobre as terras que ocupam, entre
gou a propriedade a Uniao, mas estabeleceu que nem mesmo ela, 
proprietária, pode se opor a posse indígena, a esta posse é inoponivel 
a propriedade, mais ainda, sao constitucionalmente declarados nu
los e sem efeitos jurídicos quaisquer atos "que tenham por objeto o 
dominio, a posse ou a ocupac;ao de terras habitadas por silvícolas". 8 

Isto significa que a posse indígena é altamente qualificada, ela pode 
mais que a propriedade, ela é mais do que a propriedadel Esse 
instituto também tem sido pouco entendido pelos responsáveis pela 
política indigenista brasileira, acarretando prejuízos incomensu
ráveis aos territórios indígenas. 

IV. Indio braslleiro? 

Ser o índio um cidadao brasileiro, portanto, é urna fic~ao. Os 
índios nao constituiram a Nac;ao brasileira, para adquirir essa cida
dania sao abrigados a perder a sua identidade, deixar de ser índio; 
visto por esse lado, o indio é cidadao brasileiro por naturalizac;ao. 
Enquanto o indio mantiver sua identidade cultural, pertencerá a 
urna nac;ao diferente da nac;ao brasileira, será Guaraní, Nambi
kuára, Y anomami, Pataxó etc., porque cada urna dessas nad~es tem 
suas normas fundamentais de funcionamento estabelecidas há mais 
tempo do que as regras adotadas pela Constituic;ao brasileira. E é o 
estabelecimento dessas regras e sua obediencia que realmente defi-. 
nem o cidadao. Nao pode ser considerado cidadao aquele que nao 

(8) Constitui~lo Federal, artigo 198: "As terras habitadas por silvicolas slo 
inalienáveis nos termos em que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse 
perma~ente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas 
naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 

§ 1? - Ficam declaradas a nulidade e a extin~io dos efeitos jurídicos de 
qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocup~lo de terras 
habitadas por silvícolas. 

§ 2? - A nulidade e extin~ao de que trata o parágrafo anterior nlo dio aos 
ocupantes direito a qualquer ~io ou indeniza~lo contra a Uniio e a Funda~io 
Nacional do Indio". 
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estabeleceu as regras fundamentais do convívio social. Os índios nao 
estabeleceram o convívio social brasileiro, mas sim as regras do 
convívio social de seu grupo. 

No caso presente, poucos brasileiros tiveram a oportunidade 
de participar na elaborac;ao, discussao e aprovac;ao das regras fun
damentais de nosso convívio social. A Constituic;ao brasileira vigente 
foi imposta sem ter havido participac;ao dos cidadaos bras.ileiros, por 
isso cada brasileiro se sente um pouco usurpado em sua cidadania, 
daí a importancia de se refazer o convívio social com a elaborac;ao de 
urna nova Carta que seja fruto da discussao nacional e que restabe
lec;a, na plenitude, a cidadania. 

E, numa nova Constituic;ao, se poderá dar a resposta a ques
tao indígena, dispondo que o povo brasileiro e suas leis respeitam as 
concepc;C>es indígenas, seus usos, costumes e tradic;oes, dentro dos 
territórios. Vale dizer, urna norma que ao mesmo tempo que proteja 
o território indígena de possível rapina internacional, garanta aos 
índios a sua autonomia total, que significa a validade da lei e querer 
dos índios, transformando a tutela em instituto de protec;ao cultural 
e a posse em propriedade coletiva, indisponível, intransferivel e 
imprescritivel. 

.. 
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indios, cidadania e direitos 

DALMO DE ABREU DALLAR! 

l. A cldad•nia e 10• lmpllca~ 

Quem é cidadao tem particip~io política e é igual a todos os 
demais individuos. Essa foi a idéia básica de cidadania que se 
estabeleceu no século XVIII para substituir a divisao da sociedade 
em "nobres" e "plebeus". 

Tendo em vista as circunstancias de seu aparecimento e os 
objetivos visados, pode-se dizer que através· da idéia de cidadania o 
que se pretendeu foi assegurar a igualdade de direitos para todos. 
Os defensores e propagadores dessa idéia foram os pensadores libe
rais - inspirados na cren~a no d~eito natural a igualdade - e os 
burgueses - que já detinham o poder economico mas ainda encon
travam resistencias para ocuparemos postos de govemo, além de 
terem de sustentar os privilégios da nobreza. 

Na linguagem jurídica, a palavra cidada~ia tem sido utilizada, 
embora de maneira imprópria, como sinonima de nacionalidade. 
Assim é que na legisla~io brasileira se diz, genericamente, "sao 
brasileiros", para indicar todos os que integram a ordem jurídica 
brasileira, tenham ou nao nascido no Brasil. De qualquer modo, os 
que nascer~m em território brasileiro serio considerados cidadaos 
brasileiros. 

' 
Para compreender melhor o sentido e o alcance da cidadania, 

é importante assinalar a düeren~a entre a capacidade para "ter" 
direitos e a capacidade para "exercer" direitos. B evidente que um 
recém-nascido nao tema possibilidade de tomar iniciativas visando 
o uso e a prot~io de seus direitos. Entretanto, ele já exerce certos 
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direitos, como, por exemplo, o direito a vida e o direito a preser
va~ao de sua integridade física. Assim também um recém-nascido 
pode receber uma heran~a ou uma doa~io, tendo, portanto, direitos 
patrimoniais. Mas é óbvio que nao tem condi~0es para adotar 
medidas visando a modific~io, a extin~io ou a simples prot~io 
desses direitos, ~ndo necessário que outras pessoas, previstas em 
lei, atuem em seu nome. Isso até que o individuo atinja determinada 
idade, ou cumpra certas condi~0es, legalmente estabelecidas, para 
que possa executar pessoalmente os atos relativos· ao uso de seus 
direitos. 

Com base nessa diferencia~ao é que se faz urna distin~ao entre 
"cidadania simples" e "cidadania ativa", ocorrendo esta quando o 
cidadio tem plena capacidade para exercer seus direitos, nao preci
sando ser substituído por um representante nem assistido por urna 
pessoa ou um órgao público. 

2. O indio cldadio braaUelro 

Na legisla~io brasileira, o índio é reconhecido como cidadio, 
bastando que tenha nascido em território brasileiro. Mas de acordo 
com o artigo 6? do Código Civil o índio ou silvícola nao tem capa
cidade plena para exercer seus direitos, sendo apenas relativamente 
capaz quanto a certos direitos. Isso quer dizer que o índio tem 
capacidade apenas relativa quanto -aos direitos que a lei enumera, 
ou seja, s6 pode exercer esses direitos com a assistencia de um tutor. 

O pr6prio Código Civil, no artigo 6?, parágrafo único, esta
belece que o indio ficará sujeito a Utl!~ tutela especial. O Estatuto do 
Indio, aprovado pela lei federal n? 6.001, de 19 de dezembro de 
1973, dispos que essa tutela será exercida pelo 6rgao federal encar
regado da prot~ao aos indígenas. Esse órgio atualmente é a Fun
da~io.Nacional do Indio- FUNAI -, entidade ligada ao Ministério 
do Interior. Cabe a FUNAI, na condi~ao de tutora, adotar provi
dencias visando a prot~ao dos direitos e interesses dos índios e das 
comunidades indígenas, sempre que isso for necessário ou conve
niente. Tais providencias podem ser adotadas por iniciativa da 
pr6pria FUNAI ou mediante provoc~io de qualquer pessoa ou 
entidade que tenha conhecimento de fato ou circunstancia que afete 
interesses indígenas. 

A condi~io de tutelado nao impede o indio de ter direitos nem 
exige que ele seja assistido para exercer todos os seus direitos. O 
Estatuto do Indio (lei n? 6.001, de 1973) estabelece no artigo 8? que 
sao nulos os atos praticados entre o indio nao-integrado e qualquer 
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pessoa estranha a comun~dade indígena, se nao tiver havido assis
tencia da FUNAI ou, em certos casos, do Ministério Público. Mas 
esse mesmo artigo tem um parágrafo dispondo que aqueles atos 
serio válidos se o índio revelar consciencia e conhecimento do ato 
praticado e de suas possíveis conseqüencias, desde que tais atos nao 
sejam prejudiciais ao índio. 

3. A capacldade reladva do indio 

Como se verifica, do ponto de vista jurídico o índio nao é 
incapaz. Ele pode ter direitos e só está obrigado a agir na companhia 
da FUNAI para a prática de certos atos, que a lei enumera. 

B correto afirmar que o índio brasileiro pode ter todos os 
direitos que as leis asseguram aos brasileiros. Assim, por exemplo, o 
índio pode ter direitos políticos, votando e sendo votado, inclusive. 
Pode também ter o direito de participar da administr~ao pública, 
nao se justificando que nao baja índios participando da própria 
dire~ao da FUNAI. O índio pode ter direitos previstos na legisla~ao 
civil, como, por exemplo, o direito de propriedade, assim como 
direitos incluídos na legisla~ao comercial, podendo comprar e ven
der mercadorias. É possível, igualmente, que o índio tenha direitos 
trabalhistas, assim como direitos processuais e outros que a lei 
confere aos cidadaos brasileiros. 

Resta, saber, entio, em que consiste a restri~ao decorrente da 
tutela. 

Antes de tudo, é preciso ter sempre em conta que a tutela é 
estabelecida "a favor" do índio e nao contra ele. O objetivo da tutela 
é proteger a pessoa e os direitos dos índios e nao reduzi-los a 
condi~ao de cidadaos de segunda classe. 

· Como já foi assinalado, o que a lei preve é que para o exercício 
de alguns direitos o índio seja assistido pela FUNAI, que é sua 
tutora legal. A regra básica para o conhecimento dos limites da 
tutela está fixada no artigo 8? do Estatuto do Indio, acima referido. 
E, de acordo com esse artigo, sao nulos os atos praticados sem 
assistencia da FUNAI, quando envolverem índio "nio-integrado'' e 
qualq~er pessoa estranha a comunidade indígena. 

E preciso que se esclar~a desde logo que índio "nao-inte
grado" nao é a mesma coisa que índio "ni.o-emancipado". Emanci
pa~io é a formalidade pela qual o índio comprova que nao precisa 
mais de tutela porque já tem 21 anos de idade, pelo menos, conhece 
a língua portuguesa, está habilitado para exercer atividade útil na 
sociedade brasileira e tem razoável compreensao dos usos e cos-
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turnes do povo brasileiro. Esse conjunto de requisitos demonstra 
que, para efeitos legais, o índio já está integrado a sociedade brasi
leira. Mas pode ocorrer que, mesmo integrado, o índio considere 
conveniente nio pedir a emancipa~io, ou seja, nio dispensar a assis
tencia da tutora para a prática de determinados atos. Nesse caso 
tem-se o indio integrado e nio-emancipado. 

É importante nao esquecer esse ponto, porque o parágrafo 
único do mencionado artigo 8? do Estatuto do Indio abre exc~io a 
regra da nulidade, dispondo que serio válidos os atos praticados 
pelo índio, desde que este revele consciencia e conhecimento do ato 
praticado e de seus efeitos e desde que tal ato nio lhe seja preju
dicial. 

Assim, por exemplo, ~m índio pode ir a um Tabeliio sem 
assistencia da FUNAI e outorgar procur~lo para que um advogado 
adote as medidas necessárias para a prot~ao de seus direitos. Se o 
índio for analfabeto ou nio tiver documentos de identidade, será 
indispensável a presen~a de pelo menos duas testemunhas que ates
tem, sob as penas da lei, s11a identidade. Se o advogado utilizar a 
procura~ao para a efetiva prot~lo de direitos do índio, a procu
ra~ao será válida, como serio válidos os atos praticados com o uso 
dessa procura~io. Mas os atos que o procurador praticar e que 
tragam qualquer prejuízo ao índio -serio nulos. E para melhor 
prot~io do índio o procurador que tomar qualquer medida judicial 
em nome de urna comunidade indígena deve pedir ao juiz que 
mande intimar a FUNAI para integrar a lide. 

Outro ponto que deve ser assinalado é que a tutela cria para a 
FUNAI a obriga~ao de proteger o indio, assistindo-o na prática de 
certos atos. Isso nao se confunde como direito de substituir o indio, 
falando em seu nome e ignorando sua vontade. Sendo tutora do 
índio, a FUNAI deverá estar ao seu lado para lhe dar assistencia, 
evitando que ele sofra prejuízos por insuficiente compreensio do 
significado e do alcance dos atos que praticar. A tutora é assistente e 
nao substituta do índio. 

Em certos casos, previstos expressamente, a lei atribui a FU
NAI a obriga~io de adotar providencias visando a prot~ao de 
direitos dos indígenas. Isso excluí, evidentemente, a possibilidade de 
iniciativas que contrariem os direitos e interesses dos índios e de suas 
comunidades. Assim, pois, sempre que decidir tomar alguma dessas 
iniciativas, a tutora deverá procurar conhecer previamente a von
tade dos índios. E, nio sendo possível o conhecimento prévio, deve 
adÓtar providencias urgentes para que os indios sejam informados 
dos problemas existentes e do que está sendo feito em seu favor. 
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4. Tutela a favor do índio 

Por tudo o que foi exposto, verifica-se que o índio brasileiro é 
cidadao, como qualquer outro brasileiro, e tem todos os direitos 
inerentes a cidadania, devendo ser assistido pela FUNAI, na con
di~ao de tutora, para o uso de certos direitos. 

A leí dá ao índio maior de 21 anos, que fale a língua portu
guesa, esteja habilitado para o exercício de alguma atividade útil na 
sociedade brasileira e demonstre razoável compreensio dos usos e 
costumes do povo brasileiro, a possibilidade de se livrar da tutela, 
através do processo de emancipa~ao. 

É preciso assinalar, entretanto, que a tutela tem por objetivo 
proteger os índios e as comunidades indígenas e nao prejudicá-los ou 
reduzi-los a urna cidadania de segunda classe. Sem a malícia e as 
ambi~ües dos nao-índios e tendo compreensao insuficiente dos usos 
e costumes da sociedade nao-índia, é inegável que o indígena fica 
vulnerável ao início de sua integra~ao e por isso deve receber urna 
prote~ao especial. 

O objetivo benéfico da tutela especial foi bem ressaltado por 
Darcy Ribeiro quando fez a seguinte observa~io: "Alega-se, as 
vezes, que esta legisla~ao tutelar priva os silvícolas de seus direitos 
sagrados, como cidadao. Na verdade, porém, só ela garante aos 
índios a liberdade de permanecerem índios e de deixarem de. se-lo, 
quando as condi~ües sociais o permitam e quando eles vejam van
tagem em assumir a condi~ao do brasileiro comum. Assim, longe de 
extinguir seus direitos, esta legisl~ao especial lhes dá mais oportu
nidade de exerce-los" . 1 

Na realidade, quando se concluiu a elabora~ao do Código Civil 
Brasileiro, em 1916, ainda se considerava o índio um deficiente. No 
ano de 1928 é que aparece urna nova legisla~ao, inspirada em outra 
concep~ao, dando a tutela o sentido de prot~io em face de urna 
integra~ao social .incompleta, prevalecendo boje esse pensamento. 

O que tem ocorrido no Brasil, gerando urna imagem negativa 
da tutela e a concep~ao de que o índio é um cidadio inferior, é que a 
tutora legal dos indígenas, a FUNAI, tem falhado muitas vezes por 
º?1~s~ao e, ~ior do que isso, tem praticado atos claramente preju
d1c1a1s aos interesses dos índios, de suas pessoas, de suas comuni
dades e de sua cultura. 

Como exemplo de omissao basta lembrar que, por disposi~ao 
expressa do artigo 65 da Lei número 6.001, de 19 de dezembro de 

(1) Darcy Ribeiro, Os Índios e a Civiliza~iio , Petrópolis, Vozes, 1977, p . 207. 
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1973, a FUNAI esta va obrigada a promover a demarca~io de todas 
as terras indígenas até o día 21 de dezembro de 1978. E até boje a 
maior parte dessas terras ainda nao tem demarca~io, o que dificulta . 
a defesa das posses indígenas e facilita o trabalho dos invasores, 
podendo-se afirmar que por causa da omissio da FUNAI os índios 
já perderam grandes extens0es de terra. Em inúmeros casos de 
realiza~io de obras públicas, como em Itaipu, a FUNAI nao tomou 
qualquer providencia prévia para proteger as comunidades indí
genas que seriam afetadas pelas obras. Só com a interferencia 
persistente de pessoas e entidades realmente preocupadas com a 
defesa do índio este conseguiu alguma prote~io, registrando-se o 
comparecimento deficiente e tardío da FUNAI, cuja omissao ficou 
patente. 

Em outros casos a FUNAI agiu de modo claramente preju
dicial aos interesses dos índios. Isso ocorreu, e ainda vem ocorrendo, 
em rel~io aterras indígenas visadas por empresas interessadas nas 
riquezas do subsolo. O exemplo mais evidente de a~io prejudicial da 
FUNAI nesse ambitofoi a assinatura de convenio coma Petrobrás, 
sem dar qualquer aten~ao aos índios, para que a multinacional 
Elf-Aguitaine iniciasse a explor~ao de petróleo em terras indígenas. 
Os índios foram prejudicados em seus direitos patrimoniais e, mais 
grave do que isso, foram agredidos com a presen~a for~ada de 
nio-índios, levando doen~as, dificultando consideravelmente a pre
serva~io física dos silvícolas e afetando seriamente sua cultura. 
Tudo isso com a participa~ao ativa da FUNAI, que em lugar de 
proteger os índios, como era seu dever legal, contribuiu delibera
damente para prejudicá-los. 

5. O índlo brasilelro: cidadio entre cldadios 

Em conclusao, os índios brasileiros tem todos os direitos da 
cidadania, podendo exercer esses direitos nas mesmas condi~oos 
em que os demais cidadaos brasileiros. Relativamente a certos direi
tos a leí determina que o índio nao-emancipado seja assistido pela 
FUNAI, que lhe deve dar prote~ao na condi~ao de tutora. 

As circunstancias de fato - especialmente a aproxim~ao 
cada vez maior da sociedade nao-índia e a cobi~a pelas terras 
indígenas e pelas riquezas nelas existentes - tomam conveniente e 
recomendável a tutela. Mas é preciso que esta seja compreendida e 
exercida como instrumento de prot~ao do índio, de sua cultura e de 
seus interesses patrimoniais. Para qu~ a FUNAI nao seja a tutora 
omissa e prejudicial, que muitas vezes tem sido, é indispensável que 
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no Brasil exista uma política indigenista, de caráter materialista. É 
preciso ainda que o índio seja urna presen~a constante dentro da 
FUNAI, fazendo ouvir sua voz e dando a conhecer sua vontade. 

Desse modo o índio brasileiro terá reconhecida e respeitada 
sua condi~ao de cidadao, igual a todos os demais e comó estes 
merecedor de que se proteja a integridade de sua pessoa, de sua 
cultura e de seu patrimonio. A tutela, entendida e exercida de modo 
adequado, será, como deve ser, mais um elemento assegurador dos 
direitos da cidadania, que a própria Constitui~ao confere ao indio e 
que todos estao obrigados a respeitar. 
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Apresenta~ao histórica 

ARACY LOPES DA SILVA 

Abril de 1982. Meia centena de pessoas - pequena parcela de 
urna popul~io estimada em cerca de 1 500 individuos - retoma 
1/36 de seu territ6rio de direito. Sao antigos moradores dos Postos 
Indigenas Caramuru e Catarina Paragu~u (municipio de Itaju do 
Colonia e Pau Brasil, sul da Babia) que retornam. Vem de Minas 
Gerais, onde estiveram durante vários anos asilados na Fazenda 
Guarani, área controlada pela FUNAI. Dos parentes, tem alguma 
noticia. De vários, sabem o paradeiro: conseguiram manter contato, 
apesar desses anos todos de separ~io. De outros, só sabem contar 
coisas do passado, noticias antigas, de antes de seu desapareci
mento. Muitos· estio perdidos pelo mundo. Até hoje. Mas muitos 
voltaram. De abril de 1982 a abril de 1983, mais de 600 pessoas 
ligadas por origem ou casamentos aquetas terras encontraram seu 
caminho de volta. 

As terras sio as da reserva indigena criada por lei em 1926 e 
demarcada entre 1936 e 1937, para "gozo dos indios". O texto da lei 
que cria a reserva - Lei Estadual do Poder Executivo da Babia, 
número 1.916, de 9 de agosto de 1926 - menciona, como tendo 
direito as terras, os "tupinambás e patax6s ou outros ali habi
tantes" . 1 Ao mesmo tempo que liberava as terras circunvizinhas em 
beneficio de cafeicultores, a lei reservava SO léguas quadradas aos 
indios, cuja presen~a na regiio é atestada por documentos de via
jantes já em 1610. 

(1) Diário Oficial do Estado da Bahía, 11 de agosto de 1926, pp. 9935-6. 
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Na época da cria~ao da reserva havia na regiao grandes contin
gentes de índios em condi~0es de isolamento. O antigo Servi~o de 
Prot~ao aos indios instalou entao na área da reserva um posto de 
atra~ao cujos administradores trataram de estabelecer o contato e 
aldear os grupos indígenas ainda arredios. A pacifica~ao dos Patax6 
Ha Ha Hai prolongou-se por vários períodos, mas o ano de 1934 
pode ser tomado como referencia básica. 

Desde sua cria~ao, a reserva foi motivo de violenta re~ao por 
parte de nao-índios interessados na explora~ao de suas terras. Em 
1936, divulga-se a notícia de urna "revolta comunista" na área da 
reserva - notícia nunca comprovada, mas que criou a justificativa 
para urna expedi~ao repressora cujos choques com funcionários e 
índios resultou em algumas mortes e na redu~ao da área reservada 
para 36 mil hectares. Essa redu~ao foi estabelecida através de um 
acordo entre o SPI e o govemo do Estado da Babia, como reflexo da 
política de tomada de terras indígenas desencadeada pelos fazen
deiros regionais (acordo n? 1.471 de 7 de maio de 1937 lavrado em 
Audiencia Pública na sede do P. l. Caramuru). Nova demarc~ao 
foi en tao realizada, financiada pelo governo estadual. 

Em 1937, o antropólogo Curt Nimuendaju con duz as terras da 
reserva os remanescentes Kiriri e Sapiujá do antigo aldeado .oficial 
de Santa Rosa, já en tao extinto. 

A administra~io da reserva consumava-se através de dois 
postos indígenas: o Caramuru, ao norte, para o atendimento dos 
índios recém-contatados, e o Paragua~u, ao sul, onde se instalavam 
os que já tinham experimentado maior convívio com a sociedade 
nacional, inclusive os reassentados ali por C. Nimuendaju. 

Demarcada a reserva, em 1937, o antigo Servi~o de Prote~ao 
aos Índios adota, desgra~adamente, a política de arrendamento face 
a pressao tremenda dos interesses contrários aos índios. Sao esses 
arrendatários os que, através da violencia física sem limites, imp0em 
aos índios toda sorte de sofrimento, obrigando-os a submeterem-se a 
condi~ao de trabalhadores em suas pr6prias terras, explorados du
plamente, para beneficio dos usurpadores de seu território imemo
rial, ou impondo-lhes a fuga como única alternativa possivel. 

Na lembran~a dos índios, 1949 foi um ano de experiencias 
amargas: foi quando muitos deles tiveram de finalmente partir. E, 
assim, paulatinamente, consumou-se o abandono dos Pataxó Ha Ha 
Hai pelos órgaos oficiais encarregados de sua assistencia (SPI, pri
meiro, FUNAI, depois): os postos indígenas acabaram por ser desa
tivados. 
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Em 1979, sob pressao da opiniio pública, a FUNAI tentou 
redemarcar urna parcela da primitiva reserva, reduzindo-a agora 
para 10 mil hectares. Os trabalhos de demarc~ao foram impedidos 
pela a~ao violenta dos fazendeiros. A partir de entao, a situa~ao das 
terras permaneceu inalterada até abril de 1982. 

A visada pelos indios de sua determin~ao em retomar seu 
território de origem, a FUNAI foi levada a proporcionar-lhes prote
~ao, através inclusive da a~ao da Polícia Federal. Nessas condi~oos, 
foi ocupada pelos indios urna área de cerca de mil hectares dentro da 
reserva e conhecida localiza~ao como Fazenda Sao Lucas. 

Nessa altura, a área se achava invadida por mais de 400 fazen
deiros, muitos deles portadores de títulos de propriedade expedidos 
entre 1978 e 1982 pelo govemo do Estado da Bahia. O govemo do 
Estado tomou a defesa pública dos fazendeiros da regiio e propos a 
transferencia dos índios para outras áreas. Aproximavam-se as elei
~0es de 15 de novembro e, segundo noticiado pela imprensa, o PDS 
temia urna derrota caso perdesse o apoio político dos cacauicultores 
da regiao. 

Por essas razoes, as press0es políticas sobre a FUNAI tomam-. ; . se v1s1ve1s. 
Já em maio de 1982, nota-se um claro recuo da FUNAI. De 

protetora e advogada dos indios, passa a porta-voz de propostas 
apresentadas pelo govemo da Babia, todas envolvendo a transfe
rencia da comunidade indígena para pequenas áreas fora da re
serva, de qualidade muito inferior e extensao irris6ria. Pela primeira 
proposta os indios deveriam abandonar suas terras de direito em 
troca de urna área na regiao de Una, conhecida pela péssima quali
dade do solo. Trata-se de urna área parcialmente invadida por pe
quenos posseiros. Repetindo o ato que deu inicio a toda esta proble
mática - expedi~ao de títulos sobre terras que nao eram de sua 
jurisdi~ao - , o govemo do Estado da Babia oferecia aos índios 
terras que, afinal, constituíam urna reserva do IBDF, terras da 
Uniao, portanto, das quais Antonio Carlos Magalhaes nao podia 
dispor! ! ! A despeito disso, os lideres indígenas foram levados a 
sobrevoar a área de Una, no dia 10 dejunho de 1982. 

Diante da negativa dos indios e da impossibilidade de acordo 
pela irredutibilidade do govemo do Estado da Babia, a FUNAI deu 
entrada a urna "A~ao ordinária declarat6ria de nulidade de títulos 
de propriedade sobre imóveis rurais" (Processo n? 03669, 2~ Vara 
da Justi~a Federal - s~ao Judiciário do Estado da Babia), em que 
sao citados com réus 390 portadores dos títulos ilegais. 
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Dizem os advogados da FUNAI ( transcri"ªº do processo -
p. 10): "Ilegal, pois, e inconstitucional também, os atos do govemo 
do Estado da Babia, fazendo expedir, abusiva e desrespeitosamente, 
títulos definitivos de propriedade, em nome de invasores, posseiros, 
arreudatários e grileiros, incidentes sobre a área da Reserva Indí
gena Caramuru-Catarina Paragu~u. Os títulos expedidos pelo Es
tado sao nulos pleno jure, porque além de configurar aliena"ªº a 
non domino, feriram dispositivo constitucional vigente, configu
rando, desse modo, ato inegável de irresponsabilidade administra
tiva". 

Urna primeira audiencia conciliatória foi realizada em Salva
dor, a 8 de setembro de 1982. Embora nao citado naª"ªº ouvida 
pela FUNAI, o govemo do Estado compareceu na qualidade de réu 
e o fez na pessoa do Procurador do INTERBA, por solicita"ªº do juiz. 

Nessa audiencia, a FUNAI apresentou urna proposta de 
acordo, segundo a qual os índios abririam mio de 29 mil hectares de 
sua reserva, contentando-se com apenas 6500 hectares: "Face a 
concorrencia dos índios Pataxó e com seu animo e proposta de 
resigna.,ao saem de posse da área restante, que seria declarada como 
espontanea e definitivamente por eles abandonadas". 2 Tal aban
dono "espontaneo" e definitivo· significa, do ponto de vista jut1dico, 
a renúncia dos índios a seus direitos históricos sobre suas terras de 
origem. O destino dessas terras seria, entio, o de passarem legal
mente a propriedade dos atuais invasores: "Baixado o ato declara
tório pelo Poder Executivo Federal, por solica~ao da FUNAI (como 
preve o Artigo 21 do Estatuto do indio, Lei 6.001/73), a área seria 
devolvida a Uniao através do Servi"o do Patrimonio, que repassaria 
as terras ao govemo do Estado da Bahía. Recebida a área, o govemo 
do Estado poderla, a seu juízo, convalidar os títulos expedidos 
incidentes sobre a área remanescente". J · 

O governo da Bahia, por seu lado, apresentava urna contra
proposta que envolvia a transferencia dos índios para urna área de 
2 200 hectares em Wenceslau Guimaraes, de má qualidade e fora do 
território tradicional dos grupos em questao. 

Estranhamente, ao mesmo tempo em que recusava essa pro
posta durante a audiencia, em Brasilia, onde havia reunido os lí
deres das comunidades indígenas, a FUNAI exercia pressao para 

(2) Transcri~lo da proposta da FUNAI pelo jornal A Tarde, Salvador, de 
9 de setembro de 1982. 

(3) A Tarde, Salvador, de 9 de setembro de 1982. 
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que os índios a aceitassem. A reuniao dos índios em Brasilia, na 
verdade, serviu para impedi-los de comparecer a audiencia conci
liatória que teve lugar em Salvador. 

A re~io dos índios foi imediata. Negando ter cont.~cimento 
prévio da proposta apresentada pela FUNAI em seu nome, recu
saram-na inteiramente, assim como recusaram, também, sua trans
ferencia para W enceslau Guimaraes. 

Em entrevista aFolha de S. Paulo de 13 de setembro de 1982, 
os líderes Higino Francisco Muniz, Samado (que acompanhou a 
demarc~io da reserva em 1936) e Elidio afirmaram que nao que
rem ser transferidos "porque se a gente sair da terra, o govemo pode 
dizer depois que nós abandonamos a terra. N6s nao vamos sair de 
lá. V amos ficar na terra até morrer. Queremos cobertura do presi
dente da República e garantia da Policía Federal, porque estamos -
sendo ame~ados pelos fazendeiros". Recusada a transferencia para 
Wenceslau Guimaraes, os líderes indígenas foram levados a ver urna 
área de 16 hectares em Coroa Vermelha, que também recusaram. 
Urna outra (e quarta) proposta do govemo da"Bahia lhes foi apre
sentada pela FUNAI: tratava-se, agora, de urna transferencia "tem
porária" para o Centro Experimental de Almada, a 15 quilometros 
de Ilhéus, um terreno de cerca de 130 hectares nao-cultiváveis. 

Em 21 de setembro de 1982, entidades de apoio a causa indí
gena (ANAl-BA, CPl-SP, CTI-CIMI) representam a Justi'ra contra 
pretensao da FUNAI de transferencia dos índios. Através de amea
"ªs de retirada da prote"ªº da Polícia Federal, a FUNAI for"a a 
transferencia dos indios para Almada e consegue, com isso, dividi
los: urna parte deles aceita a transferencia temporária, mas algumas 
familias resistero as press0es: nao abandonam as terras que haviam 
reconquistado. A transferencia se efetiva em outubro de 1982. O 
destino dos índios é a Fazenda Experimental de Piscicultura de 
Almada (Ilhéus). 

Em 23 de novembro de 1982, os Pataxó Ha Ha Hai constituem 
advogados e impetram Mandado de Seguran"a contra a transfe
rencia. Seis dias depois, é concedida liminar no Mandado de Segu
ran"a e os Pataxó retomam a área reconquistada da Reserva Para
gua"u-Caramuru. 

No início de dezembro de 1982, os fazendeiros reacendem as 
pressües. Há amea"as de violencia iminente. A FUNAI propüe 
Interdito Proibit6rio contra o fazendeiro Jenner Pereira da Rocha, 
em defesa da posse ame~ada. A liminar é concedida em 7 de 
janeiro de 1983, pelo juiz José Lázaro Alfredo Guimaries, da 2!l 
Vara de Justi"a Federal em Salvador. A A.,ao Declarat6ria de Nuli-
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dade de titulos de propriedade sobre terras da Reserva encontra-se 
em tramita~io no Supremo Tribunal Federal. 

O que se lerá a seguir é a transcri~io da grav~io da audiencia 
que representantes dos Patax6 Hi Hi Hii tiveram com o presidente 
da FUNAI, coronel Paulo Leal, e o procurador jurídico do 6rgio, 
Dr. Afonso Augusto, em 4 de janeiro de 1983, tres 4ias antes da 
concessio da liminar do Interdito Proibitório. A integra da liminar é 
apresentada em seguida. 

Finalizando esta série de documentos relativos as terras da 
Reserva Paragu~u-Caramuru, é reproduzido aqui o parecer da 

·Associa~io Brasileira de Antropologia, relativo a questio dos crité
rios de identidade étnica, considerados em termos teóricos. Sua lei
tura, aplicada a esse caso, permite a compreensio da situ~io desses 
indios que, para defenderem a própria vida, tiveram de ocultar e 
negar sua condi~ao de indio, numa regiio de extrema violencia, em 
que ser indio significou sempre nio ter direitos nem a vida, nem a 
terra. 

Os indios esperarn, agora, a Justi~a. 
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"Principais Datas da Luta Pataxó". 

Audiencia de lideres pataxó 
com o presidente da FUNAI• 

Coronel Leal: O caso foi entregue a Justi~a, entio, a partir 
deste momento, eu nio posso fazer mais nada, a nio ser aguardar a 
decisio da Justi~a. Agora, nio posso aceitar, nio posso acatar 
violencia, porque a violencia nio leva a coisissima nenhuma. Nós 
estamos a meio caminho, n6s estamos no final deste caso que se 
arrasta há quase um ano. 

Eu estive na Babia com voces naquele dia, fim de ano, con
forme prometi, e fui; mas a justi~a - eu quero que voces entendam 
o seguinte - a justi~a dos brancos, nio minha, ela quer que se 
mantenha como está, entao, eu nao posso autorizar nada a ser 
modificado; nem a bomba de água eu nao fui autorizado a tirar de 
Almada para lá, enquanto a Justi~a nio resolve. No dia 7 o Dr. 
Afonso vai levar toda a nossa defesa em favor de voces, no dia 7. 
O juiz, Dr. Lázaro, aquele que esteve lá com voces, foi o primeiro 
juiz que saiu do seu gabinete e foi para urna reserva indigena conver
sar com voces, para ver o problema de voces. Entio, o govemo, quer 
dizer, os fazendeiros, apresentaram alguns documentos, entio ele 
juntou esses documentos, entregou para a FUNAI, para que a 
FUNAI lesse e visse onde é que está a verdade. A FUNAI preparou, 
agora, tudo e no dia 7 - é porque é o dia que ele está voltando - vai 

(•) A divulg~io desta entrevista foi solicitada por Nclson Saracura, um dos 
lideres Pataxó, que encaminhou a Comissio Pró-lndio-SP a grav~lo dcsta audiencia 
realizada em Brasilia, no dia 4 de janeiro de 1983, com Paulo Moreira Leal, presi· 
dente da FUNAI. 
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entregar para ele. Vou só pedir a voces o seguinte: esperem um pou
quinho mais; eu sei que é ruim para voc~s, eu garanto alimenta~io 
para voces lá, eu tenho ordem, autoriza~io do ministro, para dar 
dinheiro para voces comerem direito. Eu nio minto para voces, 
agora, a minha autori9ade, como a sua, como a do presidente da 
República, só vai até onde a lei permite. Eu garanto a voces que 
voces nao vio passar fome, como voces estavam passando no meio 
da estrada. Qualquer um que esteja .doente, eu estarei lá socor
rendo. 

Já gastei mais de 35 milhoos de cruzeiros, mandei comprar 
milho, r~io e água para que nao falte. O govemo da Babia está 
tomando conta das vacas de voces - voces tem o documento. 

O que voces estio pedindo ao presidente da FUNAI vai além 
da minha autoridade - porque bastava urna palavra de voces ... Se 
voces, suponhamos, porque abriga está ali - com aqueles fazen
deiros -, eu sei que aterra para o índio é muito mais que para mim, 
que quando compro um terreno aqui, aquilo é um bem que eu 
tenho, um valor' é o dinheiro que tem ali, e voces nao, voces tem 
toda urna hist6ria e eu respeito, e o govemo respeita isto, mas 1 

lembrem-se de que esta questio dos Patax6 se arrasta desde 1926. 
E voce decidiu tomar a fazenda, e voce agora disse - ~io foi 

ninguém, eu peguei e botei para fora. Eu estou sendo responsabi
lizado de ter feito aquilo tudo, eu mandei a polícia lá fazer aquilo, e 
voce sabe que eu estou inocente. Agora, estou com voces este tempo 
todo. Quantas vezes já nao fui lá conversar com voces, explicar, eu 
nao tenho interesse de estar iludindo voces e mentindo pra voces. Eu 
sei que voces tem toda razao de estarem nervosos, trabalharam, 
estao cansados. Está aqui o Ursulino, tanto tempo que já ·espera. 
Mandei comprar a semente e a ferramenta, re~ebi ordem para nao 
modificar a situa~ao que estava, para a gente nao perder na Justi~a. 
Senio vio dizer: "Tá vendo, eles nao cumpriram a ordem do juiz, 
que foi: manter como está"; "Mas, juiz, o pessoal tem que tra
balhar"; "Nao, nio pode fazer nada, para nao modificar a ordem do 
juiz"; eu digo: "Entio eu preciso de dinheiro para dar comida para 
eles"; "Voce vai ter - o Ministério do Interior disse"; "voce vai ter 
o dinheiro". En tao já é uma grande coisa, voce vai ter a família 
alimentada, espera piais um pouquinho. Eu nunca dei prazo, nao 
posso fazer isto, a Justi~a tem seu tempo para estudar os docu
mentos. Eu cheguei ontem aqui e nao parei de trabalhar. O Naildo 
nao pára de telefonar atrás de voces. "O Nelson está fazendo con
fusao." Estao jogando um em cima do outro e voces nao estao 
sentindo isso, o Naildo já me telefonou ontem, e boje ele me tele-
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fonou de manhizinha: "Ve onde está o Nelson, que saiu daqui com 
urna turma, sem autoriza~ao, e foi-se embora pra fazer confusl.o por 
aí". Um jogando em cima do outro, porque na hora em que voces 
com~arem a brigar entre voces, voces vio perder' é isso que eles 
querem que aconte~a. Entao um chega lá, briga como Nelson, e 
voce sabe que eu sempre tenho apoiado voce, respeito voce como 
chefe. Apenas pedí a presen~a do homem que é & lig~io - recebo 
voces todos, converso com voces, respeito. Talvez poucos f~am o 
que eu tenho feíto para voces. Seria muito fácil, para mim, aban
donar esse caso, mas isso nao leva a nada. Hoje mesmo eu tenho 
reuniao sobre voces, vou falar com o secretário geral, conversar 
sobre a situa~ao, vamos ver o que a Justi~a pode fazer, porque eu 
estou mais apressado, com mais vontade de que isto seja resolvido, 
do que voces, eu estou dizendo isto como um experien ~e. 

Eu gostaria de fazer ali urna fazenda pra voces, porque na 
hora que a gente resolver isto na Justi~a, e o indio ganhar aqueta 
questao, eu garanto a voces que voces vio ter, ali, projetos. Este 
trator eu nao posso levar para lá, eu mandei suspender a ordem. 
Quem mandou suspender fui eu, porque a Justi~a disse: "Nao pode 
modificar o estado". Porque n6s da Justi~a, a justi~a dos brancos, 
voce fica louco: se voce chegar no meio da rua, aquí, e roubar um 
paletó, e correr para dentro de urna casa, o paletó é meu, o ladrio 
tirou, correu e entrou dentro de casa, eu nao posso arrombar a porta 
dele sem autoriza~ao do juiz. Isto que quero que voces entendam, 
porque a violencia nao leva a nada. Eu já disse urna vez aqui: quanto 
é que vale a vida de cada um de nós? Nao tem pre~o. Por exemplo: 
matei a sua mae; voce nunca mais vai ter descanso na sua vida, voce 
vai ficar rico, dono daquelas terras todinhas, mas sempre pensando, 
como voce diz, eu gosto de voce porque diz sempre: Eu gosto muito 
de minha miezinha; e voce sempre se refere a ela porque é bom 
filho. Quanto é que vale a vida de sua mae? Se voce vai, mata o cara, 
o cara mata a velhinha; quem é que vai devolver a velha pra voce? 
V oce pode chegar a ser dono daquelas terras todas e nunca mais 
voce vai ter descanso. Entao, o que eu p~o a voce, Nelson, um 
pouquinho mais de paciencia. O presidente nao engana, e eu nao 
enganei voces, porque na hora que precisar enganar' eu saio da 
FUNAI, eu nao engano voces, eu nao engano ninguém, porque eu 
sei que voces estio cansados. Outra coisa que eu ~o a voces, nao 
falem da Justi~a, pelo amor de Deus, porque ele vai ficar magoado, 
porque ele é o primeiro juiz que foi a urna reserva indigena para 
ouvir o índio, considerou voces; recebam como amigo, confiem 
nele, confiem na Justi~a. 
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Ne/son Saracura: Ele falou que no dia 6 de fevereiro, que ele 
dava a decisio. 

Coronel: Olha, é muito difícil ele ter di to isto. 

Ne/son Saracura: Ele falou comigo. 

Coronel: Olha aqui, no dia 6 ele está voltando do recesso, este 
documento n6s estamos levando no dia 7 pra ele. No jornal, boje, 
está dito que dia 7 ele vai receber o documento nosso, este docu
mento ainda vai passar aqui, para que outro leia também. Pode 
ficar tranqüilo, confie na Justi~a. Eu sei que voce está com toda 
razio, quer desabafar, mas lembre-se de que tem urna equipe tra
balhando do lado de voces, perdendo noites de sono, trabalhando 
pra voces. Agora, se o gado entrar lá, nao pode ficar. 

Ne/son: .Tá entrando gado, lá. 

Coronel: Eu mando tirar. 

Ne/son: Se entrar n6is vai comer ele. 

Coronel: Gado nao pode, nio-pode. Na fazenda onde estio 
voces, nao vai trabalhar que a policia vai tirar. Tem gente tra
balhando na Fazenda Sio Lucas? 

Ne/son: Tem gado. 

Coronel: O gado tem de sair, e outra coisa, Nelson, que eu 
quero: que voces nao mintam, porque tudo que voces me dizem, eu 
digo para o ministro. 

Ne/son : Pode dizer. 

Coronel: Nao, eu sei, e a gente tem que falar: "Olhaí, presi
dente, tá entrando gado lá"; o gado tem que sair, nio pode, o de 
voces nao pode, o deles também nao pode. Entio, o seguinte, voce 
diz para a Policia Federal: "Tem gado aí". Tem que obrigar ele a 
tirar, e vou dizer para os fazendeiros: "Nio tente entrar". Isto eu 
garanto a voces. 

Ne/son : O gado está entrando. 

f ora. 
Coronel: Se o gado está entrando, tem que ser posto para 

Ne/son: Entra o gado e entra o vaqueiro. 

Coronel: Mete o cacete, nio pode ficar aí dentro, tem que 
tirar o gado ai de dentro, nio pode ficar aí dentro. 
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Ne/son: Tem que mandar os fazendeiros faze urna cerca, pois 
queimou. 

Coronel: Me disseram que ele mandou fazer a cerca. 

Ne/son: Fez nio. 

Coronel: Tá bem, vamos ver isto, vou mandar verificar isto. 

Ne/son : Eu fui lá esta semana, fui lá soltar o gado, e eu 
reparei, parece que tinha 50, mas do aviio contou, e parece que 
tinha 100, e eu fui reparar nao tinha nada de cerca lá feita. 

Dr. Afonso: Nelson, antes de dizer urnas palavrinhas para 
voces, vo_u-lhe fazer duas perguntas: primeiro, desde quando voces 
foram expulsos dali? Voce se lembra quando os indios foram expul
sos daquela área? 

Ne/son: 1947. 

Dr. Afonso: E a segunda pergunta que eu vou fazer a voces: 
Voces acham que o presidente da FUNAI tem sido correto com 
voces, tem sido bom com voces, tem ajudado voces? Voces acham 
isso? Ou acham que ele nio está ajudando? 

Agora é que eu quero explicar para voces isto, voces vio me 
desculpar' voces falaram, ai, com muita franqueza, entio voces vio 
permitir que eu fale a voces com muita franqueza. N6s estamos 
aqui, numa conversa franca, tutores e tutelados, conversa em casa, 
entio, eu _quero dizer a voces o seguinte: como voces ~abaram de 
dizer' voces, a familia de voces, os antepassados de voces, foram 
expulsos dali em 1947, já lá se vio 35 anos, ora, um problema que 
nao foi resolvido em 35 anos, como é que voces querem que este 
homem resolva em menos de um ano? Nio é possivel isto. Olha, em 
abril do ano passado, eu participei da reuniio de voces com o presi
dente da FUNAI, que foi a primeira reuniio que voces tiveram com 
ele, e que ele estava há 6 meses apenas na FUNAI, voces vieram aqui 
para dizer a ele que estavam dispostos a retomar a área no dia 19 de 
abril, Dia do Indio, voces irem morrer na terra de voces, nio vinham 
aqui pedir nada a ele, mas apenas comunicar que tinham se reu
nido, e que tinham decidido voltar para a área a qualquer custo, 
como custo da pr6pria vida. Pois bem, o presidente da FUNAI, 
para evitar que voces fossem destr~ados, que voces fossem arra
sados e mortos pelos fazendeiros, voces desarmados, ele deu a cober
tura para voces, naquele momento, desde a primeira hora da luta de 
voces, entio deu cobertura, voces foram para a área, retomaram a 



(\ 

72 COMISSÁO PRO-INDIO/ SP 

área, coma cobertura da FUNAI, e isto, como o presidente acabou 
de f alar, esta cobertura que a FUNAI deu a voces, que ele assumiu o 
risco, como 'presidente da FUNAI, de dar a voces, ele tem pago 
muito caro, ele tem pago um pre~o muito alto, porque o qu~ dizem 
no govemo da Babia, na Justi~a e acusam o presidente da FUNAI. 
Um advogado chegou a dizer, numa audiencia na Justi~a Federal, 
que aquela retomada foi como se, no meio dos brancos, se chegasse 
e se assaltasse um banco, quer dizer, chamou o presidente da 
FUNAI de assaltante, porque deu cobertura a voces naquele mo
mento. 

Ne/son: Mas nao foi o presidente da FUNAI' que foi lá. 

Dr. Afonso: Nao, nao foi, mas voces nao foram com um dele
gado da FUNAI? Voces nao foram com cobertura da FUNAI, com 
Polícia Federal para lá? Quem conseguiu esta cobertura? Foi o 
presidente da FUNAI, voces nao foram sozinhos. Entao, o que eu 
quero mostrar para voces é isto, é que desde a primeira hora da luta 
de voces, desde abril de 82, que o presidente da FUNAI se colocou 
do lado de voces, e eu sou testemunha, posso atestar isto sem 
nenhuma inten~ao de agradar o presidente da FUNAI, porque eu 
trabalho com ele. Eu posso dizer a voces que esta questao dos 
Pataxó toma a metade do teµipo dele, de abril para cá, 50% do 
tempo dele, de abril até aqui, tem sido Pataxó. Voces desde abril 
que estao lá com aliment~ao dada pela FUNAI, que voces estao lá 
com assistencia médica, que nada faltou pra voces, agora voces 
precisam entender aquilo que o presidente da FUNAI disse, ele tem 
limites, ele nao é todo-poderoso, voce, como cacique da sua aldeia, 
voce tem seus poderes limitados, nem tudo voce pode fazer sem 
antes consultar a comunidade, sem antes obedecer aquelas tradi~0es 
de voces, aqueles costumes de voces. O presidente da FUNAI tem 
que cumprir a lei, entao ele tem limites, ele nao é um homem todo
poderoso, porque, se ele fosse, ele tinha resolvido o problema de 
voces na primeira hora, em abril, com um toque de mágica, com 
urna varinha mágica, ele tinha resolvido, e aquela terra toda tinha 
sido de voces. Entao, desde abril que esta luta se iniciou. Eu nao 
conto, como advogado da FUNAI, como procurador da. FUNAI, 
portan to, como advogado de voces, eu nao con to as viagens que eu já 
fiza Salvador, muitas delas levando outro advogado comigo. Já fui 
mais de dez vezes a Salvador tratar da questao dos Pataxó, sempre 
que eu falo ao presidente da FUNAI: "Presidente, eu preciso ir a 
Salvador", ele diz: "Num quero saber, eu nao regateio dinheiro para 
esta questio", e chegou a me dizer algumas vezes: "É urna questio 
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minha, pessoal, é urna questio de honra esta questio dos Pataxó, eu 
nao m~o esfor~o e nem quero saber, voce acha necessário ir, vá e 
fa~a o que voce achaque deve fazer, contanto que defenda os índios, 
que retome a terra dos índios". En tao, Nelson e voces todos aqui, 
voces que há trinta e cinco anos vem nesta luta, voces precisam dar 
tempo ao coronel Leal, porque no momento em que voces ame~am 
com violencia, no momento em que voces amea~am com desrespeito 
a lei, voces estao sendo injustos com este homem, voces podem levar 
este homem a queda, o presidente da FUNAI pode cair amanhi ou 
depois, por causa da questao dos Pataxó. E vai resolver o problema 
de voces? Voces nao sabem quem poderá vir no lugar dele. Se o 
presidente que vai substituí-lo aquí, se vai ser compreensivo com 
voces, como ele tem sido até boje, porque, no momento em que 
voces desacatarem a lei, no momento em que voces desrespeitarem a 
lei, voces só terao a perder, porque, como ele disse muito bem aqui, 
a violencia nao resolve, morrendo voces, ou 90o/o de voces, ou 2, que 
seja, ou 1, que seja, vai resolver o problema da terra? Nao vai 
resolver, entao voces tem que aguardar, yoces tem que ter sereni
dade, porque tudo aquilo que voces fizerem contra a lei, voces vio 
prejudicar as questües - já sao duas. Nós entramos, em julho, com 
a~ao para anular aqueles títulos, que a Babia botou lá dentro, esta 
questio está rolando. Nós entramos agora, no dia 17 de novem
bro, entramos com urna ~ao para garantir a permanencia dos 
índios lá. 

o juiz, voce diz que o juiz lhe enganou, o juiz nao lhe enga
nou, eu vou lhe dizer por que: ele disse lá, no dia em que esteve lá, 
no dia 10, ele disse: "No dia 17 eu resolvo a situa~ao de voces". Ele 
resolveu e resolveu favorável, porque se ele nao tivesse dado um des
pacho, dizendo que assegurava a presen~a de voces lá, voces tinham 
que ser retirados de lá a for~a; entio, ele-nao julgou a questao, mas 
como ele nao teve tempo de julgar, porque a lei, Nelson, ela é 
complicada, ela tem prazo, ela tem que ouvir todo mundo, ela tem 
que ouvir o advogado do acusado, entao, ele nao pode julgar na
quele dia, mas ele tomou urna medida favorável a voces, que foi 
dizer no dia 17, ele cumpriu,· ·ele escreveu num papel, dizendo que 
assegurava a presen~a dos índios na Fazenda Sao Lucas, até que ele 
julgasse, e passou um telex para a Polícia Federal, dizendo: "Que os 
índios deveriam ser mantidos na área, deveriam permanecer na 
área, garantidos pela Polícia Federal". Entao, ele nao enganou 
voces. No dia 7 ele nao vai julgar também, nao vai julgar pelo 
seguinte: no dia 17 ele deu esta decisio, e me deu o processo, o 
processo está comigo, o processo de voces está aquí em Brasília 
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comigo, um processo desta altura já, entio ele me deu a ficha do 
processo, porque o Estado da Babia se pronunciou, o advogado dos 
fazendeiros se pronunciou, contra voces naturalmente, e ele deu 
vista desse processo, para que os advogados da FUNAI, para que a 
FUNAI fizesse mais urna vez a defesa de voces. Entao, no dia 7, 
a Justi~a, desde o dia 17 de dezembro até o dia 7, de acordo com a lei 
que existe, a Justi~a está paralisada, só vai voltar no dia 7 de janeiro. 
En tao, no dia 7 de janeiro, já estou com passagem no bolso, com a 
passagem na ·mio, no dia 7 de janeiro eu vou a Salvador, que é urna 
sexta-feira, vou sair daqui as_ dez horas. Urna e meia da tarde, eu 
estarei na Justi~a entregando ao juiz o processo, com a defesa de 
voces. Ele nao vai ter tempo de julgar, porque ele vai ter que ouvir o 
procurador da República e a Opiniio da Uniao, do governo federal. 
En tao, naquele día 7, ele vai despachar para o procurador da 
República, para falar, já que a FUNAI falou. Quer dizer, sao exi
gencias da leí que ele, como juiz, ele também nao pode fugir, porque 

· todos nós ternos os nossos limites. Os direitos de um termina onde 
com~a o do outro. Entao, naquele dia ele vai receber o processo, .vai 
despachar para o procurador da República. No día 10, segunda
feira - ele tem direito a férias uma vez por ano -, , ele vai entrar de 
férias. Entio só eni fevereiro é que ele vai voltar, aí, todo mundo que 
tinha que falar no processo já falou, aí é que ele vai estudar~ exa
minar, para dar o julgamento dele. Entao, todo e qualquer ato que 
voces praticarem de hostilidade, de agressio, de desrespeito a leí, só 
vai dificultar a vida de voces, só vai prejudicar o trabalho dos 
advogados. 

Nelson, voce diz, por exemplo, que o presidente da FUNAI 
prometeu a voces que voces iam trabalhar e cultivar' eu sou teste
munha disto, porque ele me telefonou de Ilhéus, eu recebi, como 
advogado, eu recebi o Francisco que ele tem projeto, até constru~ao 
de escota tinha, e fui eu que disse a ele: "Chico, nao pode construir 
escola enquanto nao decidir a questao, a lei proíbe"; mas o presi
dente da FUNAI já queria para satisfazer voces, atender, como ia 
autorizar das ferramentas. Entao telefonei para a Policía Federal, e 
a Po1ícia Federal respondeu que negava a auto~ao para o presi
dente da FUNAI autorizar os índios a cultivar, porque estarla 
desrespeitando um despacho do juiz, porque, quando o juiz disse: 
"Os índios devem permanecer lá, até que eu julgue, a Po1ícia 
Federal deve garantir os índios até que eu julgue", ele disse: "Mas 
tudo tem que continuar como está, nao pode se modificar nada, 
absolutamente, nada". E um despacho desse do juiz, uma decisao 
dessa do juiz, tem que ser cumprida a qualquer custo, de acordo 
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com a lei. Entao, isto é que eu quero pedir a voces, que voces 
tenham mais paciencia. 

Patax6: Cabei de ere que o dinheiro faz tudo, porque uns 
homem daquele, que já matou, é invasor de terras ... 

Dr. Afonso: Olha, Edísio, na lei nossa, o pior criminoso, 
aquele que comete o crime mais bárbaro, que mata qualquer pes
soa, ele tem direito a advogado, ele nao pode, inclusive, ser julgado 
se o advogado nio estiver presente. Se ele nao tiver um advogado, o 
governo paga um advogado pra ele. Entao, o réu mais sanguipário e 
mais frio., na lei, ele tem direito a defesa, entao, daí pofque os 
fazendeiros, mesmo como invasores, como esbulhadores das terras 
de voces, como criminosos pelos crimes que praticaram contra vo
ces, daí porque eles também tem direito a advogado - e o juiz tem 
que apreciar tudo isso. Como eu disse a voces, todos n6s ternos os 
nossos limites, até o presidente da República tem limites, o presi
dente da República nio pode fazer tudo o que quer, tem um docu
mentozinho que se chama constitui~io, que ele tem que cumprir 
aquele livrinho, porque, no dia em que ele nao cumprir aquele 
livrinho, podem tirar ele de lá. Entao, para voces verem: até o 
presidente da República, que é a maior autoridade do país inteiro, 
tem os seus limites, ele só pode chegar até um certo ponto, ele tem 
que dar contas a uma série de pessoas, a um senado, a um depu
·tado, enfim, todos n6s ternos os nossos limites. Entio, o que eu 
quero pedir a voces, principalmente como advogado de voces, que 
eu sou, que está defendendo esta causa, que está sentindo as difi
culdades, por causa desse conjunto dé coisas, entio, eu, que estou 
sentindo as dificuldades, p~o a voces que voces tenham paciencia, 
que voces correspondam agora, um pouco, retribuam um pouco do 
que este homem tem feíto por voces, e voces podem resp()nder tendo 
paciencia, aguardando a decisao da Justi~a. 

Além dessas quest0es, que nós já entramos na Justi~a, ternos 
duas ~aes, tudo que se pode fazer, pra fazer um acordo, n6s esta
mos tentando fazer um acordo, porque uma coisa acho que voces já 
entenderam: depois d~ SO, 60 anos, será de todo impossivel retomar 
os 36 mil hectares. Entio n6s vamos ter, Nelson, que sentar numa 
mesa para negociar e para fazer um acordo, já existe uma proposta, 
inclusive, de acordo, que muitos de voces aqui presentes talvez 
tenham até assinado. Nós ternos que partir para este acordo, porque 
os 36 mil hectares, o total da área, eu quero dizer a voces, com toda 
a minha honestidade (porque eu nao engano ninguém), eu quero 
dizer a voces, como advogado, honesta~ente, retomar os 36 mil 



76 COMISSÁO PRO-INDIO/SP 

hectares é totalmente impossível, nós vamos ter que sentar numa 
mesa, com a concordancia de voces, para negociar, para fazer um 
acordo, para conseguir urna área de terra que seja, realmente, 
necessária e suficiente para voces trabalharem dignamente com as 
suas familias, 6 500 hectares é a proposta que existe. 

Pelas conversas que eu tenho tido com voce, Nelson, eu já sei 
que voce é um rapaz inteligente, voce entende bem as coisas, entio 
eu vou fazer urna pergunta pra voce muito simples: o que voce 
prefere, 36 mil hectares em 10 anos ou 6 500 hectares em seis meses 
ou um ano? Nao porque a Jus~i~a nao vai decidir isto, o total dos 36 
mil nao espere, porque a decisao nao será logo, ela vai tardar muito, 
nós estamos fazendo um esfor~o tremendo, desde julho, para garan
tir aquele pedacinho da Fazenda Sao Lucas. Entao, Nelson, sobre os 
36 mil hectares é bom que voces já vio saben do · disso e vio se 
conscientizando disso, porque os 36 mil hectares, a decisao vai 
tardar. Nós vamos ter que sentar numa mesa, coma concordancia 
de voces, para negociar, para partir para um acordo, para resolver o 
problema de voces em definitivo, para acabar com esta tensio, para 
acabar com estes choques entre voces, entre nós e os fazendeiros, 
para dar tranqüilidade a voces, para voces trabalharem. 

Entio é isso, entao a nossa luta maior no momento é em torno 
da Fazenda Sao Lucas. 

Ne/son: Só isso? 

Dr. Afonso: No momento, é garantir a Fazenda Sao Lucas, 
que nao tirem voces de lá, como estao querendo. Entao esta é a 
nossa grande luta no momento. 

Agora, a a~ao que nós entramos em julho é dos 36 mil hecta
res; agora, é o que estou dizendo a voces - a FUNAI está lutando 
pelos 36 mil hectares. Agora, a decisio é que demora, porque, s6 
para voces verem: sao 300, Nelson, réus, sao 300 fazendeiros que 
exploram voces, a nossa a~ao é contra 300. 

Ne/son: Mas, doutor, quando aquela área foi demarcada, e o 
presidente da República mandou fazer aquela reserva, ele entregou 
estes 36 mil hectares para o índio, nao foi para o branco, e porque o 
branco invadiu estes 36 mil hectares? 

Dr. Afonso: Essa pergunta eu nao posso lhe responder, como 
ele nao pode lhe responder, porque nao foi do nosso tempo. Voces 
foram vítimas, e nós, o presidente e eu, todos nós que trabalhamos 
na FUNAI, estamos sendo vítimas, e voces mais do que qualquer um 
outro, porque sofreram na ca~e, de erros cometidos no passado, de 
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erros que vem sendo cometidos desde o SPI, que erradamente 
arrendou aquelas terras. Entao nós herdamos, todos nós, voces, o 
presidente da FUNAI e eu, todos nós herdamos erros que vem do 
passado. A prisao do Samado foi um erro, um crirne da própria 
FUNAI, do tutor que tinha o direito, que tinha a obrig~io, de 
proteger. Pois foi o órgao tutor que mandou prender o Samado. 
Entao, sao erros que nós herdamos. Eu nao posso responder a sua 
pergunta por isso. 

Era isso que eu queria dizer para voces e pedir para voces: nao 
pensem em violencia. 

Pataxó: Pelos nossos pé, nós nao vamos sair de lá. Só Deus. A 
proposta que o delegado da FUNAI fez foi de mais ou menos 12 mil 
hectares e o ponto que nós escolheu fica certo pelo córrego e pela 
rodagem, passando pelo rio onde eu nasci, perto das bananeiras. Ele 
mudou o esquema, já estava 6 mil hectares quando nós fomos 
assinar. 

Coronel: Por que voces fizeram a escolha desses pontos? 

Ne/son: Por causa da divisa, para ninguém abusar. 

Coronel: Dizem para nós que, dentro desses 36 mil hectares, 
a área melhor, que tem mais cacau, que é melhor de tudo, é essa aí. 

Ne/son: Tem urna parte de capim e outra parte de cacau. 

Coronel: Agora voces escolheram isso aí por que? Porque o 
Grossi é que disse? 

Ursulino: Senhor presidente, o Carlos fez urna reuniao lá, 
chamou nóis e disse para eu escolher urna parte, aí nóis interessa a 
parte da terra das Bananeiras, que vai de linha reta. 

Coronel: Entao é o seguinte: me ofereceram, já, terras pra 
voces, dentro dos 36 mil hectares. 

Pataxó: Essa área que eles ofereceram, coronel, eles, fazen
deiros, escolheram aquele lugar seco, e nao podem fazer isso com 
nós. A semana passada eu vi um fazendeiro talando: "Só eu, de meu 
bolso, já saiu uns 30 milh5es, agora os índios vio ficar no lugar mais 
seco. Já entramos em negocia~ao como governo da Babia e o presi
dente da FUNAI e eles vio ficar como trecho mais seco". 

Entao, esse projeto que o Carlos Grossi levou já, nós marca
mos a área que pega ali de Pau Brasil, onde estamos, direto a 
Jacarici, até Palmira, onde pega a área rica ...... Vai do Toucinho, 
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cortando por Água Preta, Água Vermelha, Serra da Bananeira e 
volta ... 

Coronel: Mas voces nao sabem quantos hectares tem ai? 

Patax6: Ele (o Grossi) falou que eram 12 mil hectares. 

Coronel: Nós estamos trabalhando na Justi~a pra negociar 
um acordo boni pra voces. Qualquer coisa que for se modificar lá, 
n6s avisamos voces. Nada vai ser mudado lá sem conversar com 
voces. Entao, foi isto, nós vamos trabalhar para esta área, porque 
urna área de, digamos, 6 mil hectares dá para voces botarem mil 
familias ai dentro, trabalhando, voces nao vio encher isso nunca. o 
INCRA dá agora em torno de 10/20 hectares, dá é chio_. Um hectare 
s6 dá dez mil metros, 6 500. dá pra voces ficarem ricos. 

Patax6: Coronel, decidido esta metade da terra, a outra parte 
vai para o Estado? Ou ele vai pagar um arrendamento? 

Coronel: Voces concordam em ficar com is to ai, para acabar 
com esta briga. O resto da terra vai para o Estado, vai para a Uniio. 
Mas voces passam a ter o documento definitivo, ai acaba esse negó
cio de voce ficar preocupado que alguém vai entrar e botar voce para 
fora. 

Patax6: Os invasores nao respeitam a Justi~a e falam que se a 
FUNAI for lá, eles metem bala, esses homens querem é guerra. Por 
que o exército nao vai lá e acaba com isto? 

Coronel: Confiem na Justi~a. Voces nao confiam no presi
dente da FUNAI? Vou alm~ar, voces vio embora quando? 

Patax6: Nós estamos aqui para resolver isso. 

Brasilia, 05-01-83, sede da FUNAI. Continu~ao da Audien
cia Patax6/ FUNAI. 

Coronel Leal: O que significa "executar"? 

Ne/son Saracura: Executar é ... 

Coronel: Executar é matar. 

Saracura: Eu nao sabia disso .. . pra mim executar é corrigir; 
pegar o filho e bater. 

Coronel: Nao é isso. Executar é matar. 

Saracura: Eu nio quero matar ninguém . .. 
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Coronel: Executar na nossa lingua é matar. Ontem eu vi 
voces usando essa palavra e sabia; mas depois sai no jornal que voces 
querem matar os brancos. Depois que voces sairam eu recebi a itn
prensa aqui. Falamos sobre o que tinha sid~ conversad~, P?rque a 
imprensa vive disso ... qualquer coisa que voces falam sat no Jornal e 
sem voces saberem estio prejudicando sua causa. 

Agora mesmo estava conversando com um Xavante ai, o Ani
ceto. É um chefe, é um cacique. Ele já conversou com voces. Entio 
ele acha a situ~ao de voces dificil, que é preciso mais calma, mais 
aten~io pra nio perderem. Chamei ele para participar dessa reuniio 
e ele disse: "Nao, eu nio vou, porque nao quero ficar envolvido 
assitn". Por isso é que digo: nessa hora os chefes tem que ficar com a 
cabe~a fria. 

Doutor Afonso vai viajar dia 7 para Salvador, vai entregar 
todos os documentos pra voces. Eu nio tenho muita esperan~a que 
vamos ganhar esta questio:.. Mas voces podem prejudicar essa 
questio e eu sou obrigado a segurar voces~ Eu só quero entrar na 
briga pra ganhar, nao quero entrar pra perder. 

Porque os jornais com~aram "Pataxó vai fazer isso", "Pa
taxó ... ", sai isso no jornal e com~am voces a comprar a má vontade 
da opiniio pública, do nao-indio de todo o Brasil. 

A primeira vez eu falei com voces aqui, trouxe uns Xavantes 
que ouviram. Eles me atenderam e n6s ganhamos a questio. Ga
nhamos a terra de todos. E voces talvez por ouvir alguém falar que 
estio esperando demais, sao pessoas que querem que voces percam 
a questio. Eu, a FUNAI quer que voces ganhem a questio. e urna 
questio minha. 

Pataxó Ursulina: Essa briga que o senhor está levando, bri
gando, é pela terra toda pra nós ou é urna parte só? 

Coronel: Urna parte. Só posso brigar por urna parte, aqueles 
pontos que voces marcaram. Agora, vamos entrar na Justi~a pra 
área toda, mas vai ser dificil a gente ganhar ... 

Ursulina: Isso é que eu quero. 

Coronel: V oce pode querer até o Brasil inteiro ... 

Ursulina: Eu só quero o que é meu. 

Coronel (perdendo a paciencia): Agora é o seguinte, prestem 
bem aten~io: to brigando por urna área, prestem bem aten~io nisso, 
eu já me desgastei demais. Se voces nao querem, eu nao posso. 
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Vou pra Justi~a, trabalhando com voces, com toda essa estru
tura aí a disposi~ao. Trabalhando pra voces. Isso eu . .iigo pra voces, 
porque digo pra todos aqui. .. 

Agora mesmo vieram me pedir pra comprar um Toyota 
(carro), eu nao posso comprar. Comprem voces. Só posso fazer o 
que posso fazer. Se voce chegar aqui e disser: agora eu quero um 
aviao, eu nao posso dar ... 

Ursulina: Nós nao queremos aviao, nao queremos carro ... 

Coronel: Eu sei Ursulino. É daqueles 36 mil hectares que 
estao falando. · 

Ursulina: Queremos o que é nosso. 

Coronel: Os netos dos netos dos netos de voces vio continuar 
brigando por aquilo. Porque é um erro que se arrasta desde 1926. 
Nós vamos brigar na Justi~a, mas eu acho difícil mesmo, e voces 
nunca vio ter paz. Nunca ... nunca ... nunca ... 

Mas voces, homens livres, fazem o que querem, dentro da lei. 
Prestem aten~ao: ternos um índio preso agora, lá em Sao Paulo. 
Devido a algumas quest0es, ele matou um cidadio, escondeu até o 
corpo, foi condenado a 17 anos. Procurei defender o índio e tal ... 
levou 17 anos de prisao. e preciso ler o que está escrito na lei: 
"O índio é parcialmente responsável perante a lei, mas o indio pode 
ser preso". Nio quero que voces cheguem a esse ponto ... 

Assessor da FUNAI: Eu tenho um livro aquí que explica . 
lSSO ••• 

Coronel: Nlo sabe ler, pede pra um funcionário ler devagar, 
tem todos os direitos e obriga~0es. Pra ver que a gente também é 
responsável (passa um exemplar do Estatuto do Índio a um dos 
Patax6, com a seguinte exortafao: "O índio é como se fosse um 
soldado, porque o soldado de 18 anos é como vocé: é parcialmente 
responsável' '). 

O homem no Brasil só é totalmente responsável quando ele 
tem maioridade, 21 anos. O índio nao. Continua sendo ainda de 
menor, até o dia em que decide nao ser mais tutelado. Mas eu alerto 
voces: qualquer violencia de voces, a Justi~a vai em cima de voces e 
agora, com a raiva que ela está, eles vio destruir voces. 

Esse é o conselho que dou (em tom de ameafa). 
Na segunda quinzena de fevereiro esse juiz volta de férias, 

tenho quase certeza que ele vai analisar e dar a solu~io pra esse 
pedido que nós fizemos, para aquela área da Fazenda Sio Lucas. Se 
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ele disser: "Está decidido, o índio vai ficar", fica. Enquanto isso nós 
estamos trabalhando pra outra área, vamos ver se a gente negocia 
aquela área que voces querem, que dizem que é o melhor pe~o 
que tem. 

Aí vamos botar as placas ali de voces. Depende só de voces. 
Porque urna terra daquela, sujeito sabendo trabalhar, voces vio ter 
mais de 100 anos ali, ricos! Tem muito fazendeiro rico naquelas 
terras. Muito mais do que voces pediram, é urna oportunidade, eu to 
falando isso como amigo. Amigo!!! Porque tem muita gente que diz 
que é amigo, mas quer é ver voces acabarem. Eu tenho um exemplo: 
Agora mesmo um cacique me disse: "O CIMI me chamou, vamos 
fazer assim, assim". E o cacique falou: "Eu quero acabar com 
o CIMI. O CIMI nunca me ajudou". Um cacique me disse isso 
agora. 

Eu desafio um índio que tenha recebido dinheiro, um auxilio 
do CIMI. Agora, da FUNAI: filho doente tá no hospital. Comida 
nós ternos dado. Caminhio vem de Recife pra dar água pra voces. 

Eu nunca mais tive um sábado e domingo. Conseguí um carro 
pra trazer água pra voces, sete mil litros, agora quero ver o CIMI 
fazer isso. O CIMI está trabalhando com gente de fora, dando di
nheiro praqueles rapazes barbudos que se dizem padres, pra acabar 
com voces, e voces nao estio vendo. 

Estou falando como amigo, desde que sentamos aqui nesta 
mesa eu estou do lado de voces, to mesmo. Agora nós, nao-índios, 
ternos algumas dificuldades que ternos que vencer; por exemplo: eu 
pego essa borduna aqui (pegando uma borduna Patax6), roubo de 
vocee corro pra minha casa, voce nao pode entrar na minha casa. 
Voce vaina Justi~a, e a Justi~a dá a ordem, voce arromba a casa e 
pega a borduna. E: isso que eu estou dizendo - se voces tem razao 
- se nao tivessem nao estariam na Justi~a. Mas, quando existe 
alguma dúvida dos dois lados - eu digo que é, outro diz que nao - , 
a Justi~a vai decidir ... 

E: um mes e pouco. Fica ali passeando, varrendo, discando 
aquele negócio. Tratando, vendo os problemas. Nao deixar estra
nho entrar na área. 

Vou chamar um rapaz que diz que é muito bom pra trabalhar 
com voces, até que voces escolham quem vai ficar lá. O Cláudio tá 
chegando de Sao Paulo - ele passou dois a tres dias lá com voces 
sem descansar. V amos conversr, vamos acertar, Nelson. V oce está 
com meio caminho andado. E voce pode perder essa questao. 

Ursulino: Nós queremos o Oáudio. Escolhemos o Cláudio ... 
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Coronel: Nós tivemos muita despesa. Mais de 30 milh0es de 
cruzeiros. Cada notinha daquelas o Cláudio tem de prestar conta. 
Alugou um táxi, levou pro hospital, tem que prestar conta de tudo, 
ter a notinha, senio ele vai pra cadeia. Tudo demora. Ele falou 
comigo: "Presidente, eu tenho direito de prestar minhas contas". 

E eu mandei dois homens pra lá verificar as notas. A Polícia 
Federal gastou com carro que bateu, voces sabem disso, mas nio 
tem nota daquilo. A gasolina pra lá e pra cá, todo o dia, pra atender 
voces. Agora voces fiquem calmos. 

(O coronel ensinando ): Chega na imprensa e diga: "Olha, 
tivemos urna reuniao com o presidente, muito séria. Nós vamos 
acreditar no ministro Andreazza. (Os índios niio tiveram nenhuma 
reuniiio com Andreazza.) Vamos acreditar na Justi~a". Aí voces vio 
ver que a Justi~a, a opiniio pública, com~am a simpatizar com 
voces, ajudar voces. 

Olha o Aniceto - o Aniceto só vai pra televisao, pra rádio, pro 
jornal, pra falar bem. E com isso boje um fazendeiro disse: "Olha, 
tao lhe elogiando porque voce está crescendo, todo mundo está 
acreditando em voce no Brasil". 

Entao, agora, Nelson, voce, que está representando essa tribo, 
os Pataxó, vai lá na imprensa e diga: "Vou voltar pra minha ~ldeia, 
vou confiar na Justi~a". 

Eu te garanto, voce crescia. 
E;sperem mais um mes e pouco. Já esperaram trinta anos -

um mes e pouco. Estamos em janeiro/fevereiro. Voces estio lá onde 
voces queriam estar. O juiz já deu, agora vai decidir a posse defi
nitiva ou nao. Ontem eu expliquei isso pra imprensa. Mas é voces 
mesmos que estao fazendo isso. 

Eu sei que voces estio cansados, preocupados. Mas pelo me
nos estio como apoio da FUNAI, porque se a FUNAI sair dali ... · 
nao sei o que acontece, morre índio ... 

Ne/son: Um morrer? 

Ursulino: .Nós nao queremos ... 

Ne/son : Só existe um, que é Deus, que tira n6s dali. Isso eu 
digo e nao é só eu, todo mundo. Existe um s6, que é Deus, pra tirar 
nós dali. Mas hornero nenhum tira nós dali. S6 se for depois de 
esfarelado que pode tirar. Nao existe Justi~a pra isso, pra tirar n6s 
dali. Nem Polícia Federal, nem o Exército. S6 tira esfareladol 

Coronel: Indio é assim: "Pode matar, mas tirar nio". 
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Ne/son: Eu já saí urna vez. Nao porque queria sair, nao. Foi 
por obediencia. Se eu ficasse lá ia ser um perigo, arriscando a minha 
vida e a de todo o pessoal. Entio, agora o senhor nem pense ... Nem 
o senhor, nem o ministro, nem o presidente da República, nem 
Justi~a Federal, nem ninguém. Porque Deus deixou pra gente, tá em 
cima dele. Nao pense nissol Isso nao tem mais pedido. 

Ursulina: Em vida nao! 

Ne/son: S6 se for morto, queimado. Se me matarem - já falei 
pro meu pessoal - nao me tira dali, bota fogo e deixa a cinza lá. 
Deixa que ela serve de adubo pros brancos, fazendeiros, invasores, 
os bandidos. 

Sirvo até de adubo pra _terra, mas quero ficar com essa pala
vra: "Nao, nao saio mais!" 

Coronel: Vamos fazer o seguinte, Nelson, eu respeito o que 
voce está falando. V oce sabe que eu respeito. V amos fazer um 
acordo entre nós. A situa~ao está ficando tensa, voces estao ficando 
cansados, voltem pra sua aldeia confiando em mim. 

To dizendo isso, melhor mensagem nao há. Agora mesmo eu 
passei um telex. Na segunda quinzena de fevereiro, o juiz volta de 
férias, pelo dia 9/10 ... Eu to falando, eu nao falto com a palavra. 
Fiquei brabo porque 1i no jornal que voce falou que eu faltei com a 
palavra. Eu nunca disse que no dia 20 de dezembro ia ser resolvido 
esse caso. Eu nao posso, eu digo a voces. · Dou minha prot~ao a 
voces. Estou do lado de voces. Eu nao deixo ... 

Ursulina: Foi combinado lá na área que depois das elei~0es a 
gente voltava de Almada ... . . , 

Coronel: Nio, quem deu essa data de 20 de dezembro foi 
Nelson, preste bem aten~ao, tá gravádo. Na segunda quinzena de 
fevereiro o juiz vai dar a entrada com o processo de voces, e o juiz vai 
dar a resposta. 

Ursulina: Essa área tá toda na Justi~a. 

Assessor da FUNAI (advogado ): Tem dois processos correndo 
na Justi~a, um ao lado do outro. Esse que vai ser julgado agora em 
fevereiro é de permanencia de voces na Fazenda Sao Lucas. 

,:) 

Coronel: É desses 1 200 hectares - fica aí esse é de ime
diato ... 

Advogado: É um instrumento imediato, violento, vai ser jul
gado agora. 
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Coronel: A área grandona vai pra Brasilia, volta pra Brasilia 
- estamos trabalhando. O juiz disse isso: "Pode ficar nessa área". 
Dentro dos 1200 hectares, voces podem fazer o que quiserem, 
plantar, colher, enquanto isso vamos trabalhar para conseguir essa 
terra que voces dizem ... 

Ursulino: Nós nao ... 

Coronel: Feito esse acordo, eu achoque é a melhor coisa pra 
A voces. 

Ursulino: O senhor acha, mas se o juiz disser assim: "Nao 
fique". 

Coronel: Nao pense nisso. 

Ne/son : Em tudo a gente tem que pensar e conversar com o 
senhor. 

Coronel: Nao vamos pensar em coisa ruim, nao vamos ser 
pessimistas. Voce já disse que nao sai de jeito nenhum; se voce diz 
isso, eu nao tenho for~a para tirar voces. Nao ·vai ser a FUNAI que 
vai tirar voces. Se o indio disser: "Presidente, nao tem for~a que tira 
nós", eu posso ir lá e dizer: "Nelson é isso", e explicar para vóce. Se 
voce disser: "Nao saio", nao é a FUNAI que vai tirar voces de lá. 

Advogado: E nem a FUNAI vai dar cobertura ... 

Patax6: E se o juiz falar: "Nao pode ficar"? 

Coronel: Eu converso, explico pra voces a decisio. Digo: 
"Nelson, tenho essa terra pra botar voces, assim, assim". Aí, voces 
dizem: "Presidente, aqui morre o último" - como voces dizem 
agora - , en tao eu acho que nao tenho mais nada pra dizer. Aí eu 
escrevo pro juiz: "Senhor juiz, nao tenho mais meios de convencer os 
indios a saírem". A lei é que vai dizer: "Arranque, mate tudo, ou 
deixa lá". 

Patax6: É o que vai acontecer? 

Coronel: Mas a FUNAI continua, eu continuo, dando cober
tura pra voces. Esqu~a isso, Nelson, se voce disser: "Presidente, 
pra acabar com essa briga, compre urna fazenda assim, assim. Um 
exemplo: pode custar 300 milhües de cruzeiros, que eu arrumava o 
dinheiro. 

Voce veja a boa vontade que tenho. 
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Ne/son (ofendido): Quantas vezes eu já pedi pro senhor sair 
daquela área? Diga agora que eu quero provar já pra comunidade. 

Coronel: Voce saiu porque eu pedi e voce atendeu. 

Ne/son: Mas eu nunca falei pro senhor: "Me dá casa na ci
dade", falei isso pro senhor? A minha comunidade está ouvindo. 

Coronel (desconversando): O Naildo tem telefonado pra aqui. 

Ne/son (insistindo): Eu nunca pedi pro senhor urna coisa des
sas, área fora ... 

Coronel (arrumando as coisas): E nem pede ... 

Ne/son: E nem p~o. Porque eu me considero Cacique Geral 
da Comunidade Pataxó. Tá eles aqui, que sabem, lá aldeia que 
sabem, e ni.o tem um que mora com eles que sabe. Mas eu digo: eu 
acabo junto com eles, bom ou ruim eu acabo junto com eles. Eu 
sinto isto, que um cara fale isso com nós. 

Coronel: Minha preocup~ao com voces, Nelson, é que cada 
um quer mandar ali dentro. Naildo, Higino, Samado, voce. Todos 
querem mandar lá dentro da comunidade. Agora, quem resolve isso 
é voces. Nao é a FUNAI que vai resolver isso. Muito cacique pra 
pouco índio. Nelson, te aconselho: volta pra aldeia e diga: "Quem 
manda aqui é só um que é o Cacique". Eu te apoio. Apoio voces. Se 
Higino falar ninguém atende, se outro falar, ninguém atende. 

Vai embora que estao querendo te derrubar, já tive dois tele
fonemas de lá sobre isso. Me disseram.: "Nelson saiu, arribou daqui 
sábado, ni.o avisou pra ninguém", como quem diz: abandonou a 
área. Nelson, reúne lá teu pessoal e diz: "Falei como presidente (leve 
os recortes de jornal que saiu a noticia) e o presidente disse que tá na 
Justi~a". Na segunda quinzena de fevereiro eu vou lá no Caramuru. 
Assuma a lideran~a sozinho. To dando a cobertura a voces. Tá tudo 
gravado, leva pra voce~ ouvirem na aldeia. 

Quem de voces sabe ler? Ontem voce me falou do negócio da 
invasao lá - pois já tem um telegrama. Aqui, eu passei pra Polícia 
Federal. 

(Alguém le o telegrama): "Doutor Hélio Romio Damázio -
coordenador do Depto. Central da Polícia Federal - solicito seu 
empenho em determinar as providencias para coibir (impedir) inva
sao de gado, pertencente ao fazendeiro Teodir - área Fazenda Sao 

· Lucas. Referido cidadao nao tem atendido aos pedidos dos índios 
Pataxó para retirada do seu rebanho, parte da cerca está destruida 
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pelo fogo, situa~ao poderá, caso nao seja tomada urgente e severas 
providencias, gerar sérias tens0es entre brancos e indios. 

Paulo Moreira Leal." 

Coronel: Leve pra voces lá. V oce volta com uma mensagem de 
tranqüilidade. De esperan~a. Assume a lideran~a logo, voce. Porque 
tem quatro lideran~as lá dentro. Uma quer urna coisa e a outra nio 
quer. Eu chego lá e converso com voce, tenho de ver o Naildo, 
Samado, Higino. Entao volta, reúne. Diz: "Voces me escolheram 
como chefe? Entio, eu vou ser o chefe e ninguém vai falar mais por 
mim" (imitando o jeito de fa/ar do Ne/son, e fa/ando pelo Ne/son). 

Um juiz saiu de seu gabinete e foi lá na área de voces. Primeira 
vez que um juiz faz isso. Nem soldado vai. É um juiz quem fez isso, 
ele decidiu, ninguém descumpre. 

Entio vai lá, Nelson, toma a lideran~a sozinho. No jornal saiu 
o Higino, ele foi lá na Babia, fez o diabo. 

Assessor da FUNAI: Até mesmo no problema da água, voce 
se lembra de que ia fazer cisterna (~o d'água), aquele rapaz tinha 
todo o projeto pronto. Eu vim embora e o Higino disse que nio 
queria cisterna nenhuma lá. A água levou um templo pra chegar lá, 
por causa da divisao, tava tudo pronto. 

Coronel: Agora aqui em Brasilia eu só aceito falar com chef e. 
V oce ve, eu s6 falo com chef e. O Nelson foi o único cacique que me 
atendeu aquí, mas quem decide qual é o chefe é o indio. A FUNAI 
nao tem autoridade pra decidir isso. A tribo pode ter um conselho, 
mas somente um fala. "Olha, presidente, n6s vamos sair daqui". 
Suponhamos que o juiz dá ordem prá sair de lá... º 

(Burburinho, entre os Pataxó, todo mundo fa/ando ao mesmo 
tempo, discordando da idéia de sair.) · 

Coronel: ... chega lá o Higino, o Samado, e diz: "Eu em
bora". E voces, quem é que tá mandando? É isso que eu digo. 

Chefe é chefe! Nao podemos mentir. E~ disse: "No día 28 eu 
estou lá em Ilhéus". Era fim de ano mas eu fui. Fui e acertei com 
ele! Infelizmente recebi urnas ordens em contrário. 

o projeto de voces tá pronto, inclusive com constru~ao de 
enfermaria, escola e tudo, só depende da autoriza~io do juiz: "Pode 
fazer". Aí eu vou fazer daquilo ali urna fazenda pra voces. E: urna 
questao pessoalf 

Nelson, nós vamos fazer isso juntos. Voce pode voltar tran
qüilo. Diga: "O presidente me deu sua palavra, nao me enganou até 
agora. Vou voltar, assumir a lideran~a". 
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Pode publicar isso! "Vou assumir a lideran~a Pataxó" (diz o 
presidente). Se nao o Higino fica me telefonando, o Samado fica me 
telefonando, "presidente, eu vou embora pra tal lugar", eu nao 
posso autorizar (encerra o presidente). 

Pataxó: Presidente, esse problema da comunidade com o 
Nelson, um grupo lá de pessoas; no tempo de Carlos Grossi (dele· 
gado da FUNAI que esteve traba/hando na área Patax6) ele estava 
na administr~ao - en tao o Carlos Grossi com~ou a jogar o pessoal 
contra o Nelson, em conflito, o Nelson entrou naquela jogada, entao 
o Higino mais o Nivaldo ... 

Ne/son (finalmente fa/ando por si): Presidente, o senhor disse 
aí agora há pouco: "Se voce quiser pra arredar pé de tudo", dava 
todo o apoio pra gente nao mexer naquilo lá, arredar fora de tudo, o 
que foi que eu disse? Disse que nao. O mundo todo pra mime meu 
sangue ficava sofrendo. Nao falei isso pro senhor? Entio eu fui, 
tenho que sofrer por meu sangue. E to lá. Agora eles chegam, 
provam o nosso apoio. Eu apoiei de acordo com toda a comunidade. 
Porque havia falsidade da parte do delegado, de Carlos Grossi, com 
a comunidade. 

Eles (o Higino, Samado, Naildo) pensam que eu apoiei. É isso 
aí que tá o problema. 

Eu nio apoiei, e nio apoio erro de ninguém. Se o senhor me 
disser "Toma essa sala cheinha de d~heiro", eu dispenso. Quero 
morrer em cima do chio durinho. Nao quero morrer na grandeza e 
deixar o meu povo sofrendo como tem sofrido. 

Patax6 (um membro do conselho Pataxó): Essa familia que o 
Nelson tá falando - a gente chega lá, tem um grupo que entende 
que o Nelson que teve muito sofrimento pra entrar na área, entio 
tem ele como cacique. Mas esse grupo que tem lá ni.o entende o 
Nelson, nao. Entao, lá dentro tem um Conselho: que é o Nelson, eu 
e outro. Eles chegam (Higino, Samado, seu Joiio Velho) um día e 
falam que está tudo bem, mas aí no outro dia já falam: "Agora o 
que entrar aqui pra plantar vai levar tiro". Entao com esse grupo 
nao tem jeito, nao vai bulir, deixa lá ... 

Ne/son : Tudo que é deles nós entregamos pra eles, assim nao 
dá problema. 

Coronel: Voces vio dividir? 

Ne/son : Nao. Vamos entregar a r~a deles ... 

Coronel: Mas nao vai dar problema? 
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Nelson: Nao, rneu pessoal já controlou tudo. 

Coronel: Eu to dizendo o seguinte pra voces: a gente apoiando 
voces, voces vao ficar fortes, nós podernos ganhar essa guerra, quern 
vai ajudar sao voces, entendeu? 

Pataxó: Com o problema da terra resolvido ... 

Coronel: Vol te pra aldeia, assuma a lideran~a, eu constarei 
voce como chefe. Quando o juiz voltar de férias - ele vai voltar no 
dia 9, 10, até o fim do mes vai julgar esse processo. Eu lhe asseguro 
que na segunda quinzena de fevereiro eu-estarei lá, vou lá com 
voces. Vou pedir ao pessoal da FUNAI pra tratar voce como chefe 
da comunidade; se dirigir s6 a voce. Procurem a imprensa e digam: 
"Tivernos urna reuniio corno presidente da FUNAI, ele me pediu 
pra confiar na Justi~a. Vou confiar, vou voltar pra rninha aldeia, as
sumir a lideran~a, sornente o Nelson Saracura, que sou eu, vai falar 
pela cornunidade Patax6, ali em Pau Brasil". 

V oce comunica isso pra toda a sociedade. Senao voces perdem 
essa terra. Porque cada urn diz urna coisa. 

Ursulino: O que acontece é que eles falam que o Nelson nao 
representa nada por escrito aqui da FUNAI dizendo que ele é o ca
cique ... 

Coronel: Mas eu nio posso dizer, quem tem que fazer isso é 
A voce ... 

Ursulino: Mas eles querem. 

Coronel: Quem decide isso sao voces, os índios, a comuni
dade. Se disserem o Ursulina é o chefe, eu acato voce como chefe. 

Um índio Kaingang do Paraná que estava na reunido: Eu 
tarnbém sou cacique lá na minha área, se a comunidade achaque o 
meu servi~o nao está bern feito, me tira fora ... 

Ne/son : O senhor prometeu aqui pra gente que se tivesse 
algurn problema lá dentro da comunidade, alguma dúvida da pró
pria Polícia Federal, que. eu viesse aqui e o senhor marcava urna 
reuniao pra levar nós junto ao ministro Mário Andreazza. Aí eu 
pensei: vou esperar·, porque é impossível que esses homens nao 

, . 
apo1em ... 

Coronel: Eu prometí isso. 
No dia que resolverrnos essa questao, eu levo voces, garanto. 

Agora parece que estamos pressionando o ministro, e isso nao é 
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bom. Mas eu prometo que vamos lá, voce vem aqui com urna rou- · 
pinha bacana de índio, dá a sua borduna de presente pra ele ... 

Nelson : Eu tenho rninhas roupas, tudo .... 

Coronel: Eu sei. Já fiz isso com um índio brabo. Nós ganha
mos urna questao aí, fomos lá. Aí nós vamos comunicar isso a im
prensa ... E lá voce vai ser recebido na sala de honra do min~stro. Eu 
nunca prometi isso, prometo aquilo que tá gravado. Assim vai pare
cer que a gente está pressionando o ministro. 

E o ministro gosta muito de voces, ele me disse: "To pr~o
cupado com isso" ... Ele nao tem me negado apoio. Já levei o minis
tro nurna reserva aí que um índio brabo abra~ou ele e deu o maior 
colar pra ele. Por que nao voces? 

Na segunda quinzena de fevereiro eu vou lá me encontrar com 
voces, pode confiar. Eu vou em llhéus, primeiro porque eu gosto da 
praia e eu prometo. Estou pra ir agora pra Roraima, demoro muito 
tempo pra voltar, porque lá uns índios, urna aldeia de índios (tenta 
lembrar o nome da tribo - desiste). Voces tem razao de estar cotn 
raiva, aperreados. Vou recomendar meu pessoal e até o pessoal da 
Policía Federal pra tratar voce como chefe. 

u ma oportunidade, agora, é voce dizer isso pra imprensa: 
"Vou pra aldeia, esperar a decisao da Justi~a. Confio na Justi~a, 
porque o presidente me explicou". Aí voce vai ver como voce cresce. 
Esse índio ·que estava aqui, eu chamo ele aqui, o Aniceto, já tá 
pensando diferente, tá crescendo. Hoje um fazendeiro foi lá elogiá
lo ... O Aniceto disse: "Eu colhi pouco, ape.nas 18 mil sacos de 
arroz". 

Pataxó: Isso nunca nós colhe. · Ternos boa vontade, mas a 
terra ... 

Coronel: Voces nao sabem a terra que tem, que vio ter. 
Porque na hora que a gente ganhar essa questio ... Se eu conseguir 
esses 1200 hectares, voces vio plantar muita coisa. Só a horta que 
vio fazer ali é um negócio rnuito sério. E vamos trabalhar pra essa 
área maior, nao, nao descanso enquanto nao ver isso. Vou mandar o 
Cláudio e um outro lá, fazer esse levantamento rápido, vou pedir pro 
doutor Ximenez fazer urna lista com os nomes de cada um que tem 
lá: fulanó de tal tem urna rocinha avaliada em tantos cruzeiros ... 
Quem me obedecer vai ter um bom apoio. 

Pataxó: Pra isso existe a FUNAI. Pra resolver o nosso pro
blema, tem que atender a gente (burburinho, todo mundo fa/ando 
ao mesmo tempo, éofim da reuniao). 



Documento jurídico 

JOSÉ LÁZARO ALFREDO GUIMARAES 

IJmlnar concedida na a~o de Interdito Proibitório "9olzado 
pela FUNAI contra o arrendatário Jenner Pereirada.Rocha 

relativo u tenas da Re11erva Caramaru-Paraaua~. 

A decisao do juiz, que constitui a primeira parte do julga
mento da rumorosa pendencia, tem o seguinte teor: 

"Vistos etc. 

A Funda~ao Nacional do indio - FUNAI - ajuizou Interdito 
Proibitório, com pedido liminar, contra·Jenner Pereira Rocha, ale
gando, em resumo, que os indios Pataxós ·Ha Hi retomaram, em 
abril do ano passado, a Reserva Caramuru-Paraguassu, criada em 
1926, por decreto estadual, e se instalaram nas terras ocupadas pelo 
réu, que, por volta de 1947, se apoderara de parte da área, ali 
implantando planta~0es e criatório de gado. 

Antes de decidir quanto a medida antecipativa, designei ins
pe~io judicial. Citado o· réu, notificada a douta Procuradoria da 
República, em razio do disposto no Art. 36, parágrafo único, da Lei 
6.001/73 (a Uniic, no caso, é litisconsorte necessária ulterior), .o 
Estado da Babia, pelo seu ilustre procurador, postulou interven~0es 
com litisconsorte, argüindo conexio em rel~io a ~io declaratória 
em curso. Como nao houvesse identidade de objeto, ou de causa de 
pedir, nem possibilidade de decis0es conflitantes, rejeitei a inte
gra~io a lide da entidade federada, como pretendido, admitindo, 
porém, que interviesse na qualidade de assistente ~imples. 

Realizada a insp~io, na ·qual contei com assistencia do antro
pólogo Pedro Agostinho da Silva, o Estado da Babia, com vista, 
manifestou-se sobre o pedido liminar, ~ustentando, em síntese: 

1 
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a) incompetencia deste juízo, dado o conflito de interesses 
entre a Uniio e Estado; 

b) inexistencia dos requisitos da posse e da amea~a, para 
concessio liminar; 

e) legitimidade da titul~io das terras da antiga R.I. Cara
muru-Paraguas!iu, porquanto jamais passaram ao dominio da 
Uniio. 

Trouxe documentos de fls. sobre os quais se pronunciou a 
autora. 

Este juízo é competente para conhecer do interdito, no qual se 
discute a posse da área litigiosa, e nao o dominio. Aqui, o Estado da 
Babia é mero assistente simples. 

O Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Recursos tem 
orienta~io firme no sentido de que a assistencia adjuvandum nio 
desloca a competencia. 

Diferente a hipótese daquela enfrentada na ~lo em que a 
FUNAI pede a declara~io de nulidade dos titulos de terras outor
gados pelo Estado. Ali, de um lado está a Uniio (Art. 36, parágrafo 
único da Lei 6.001), e, de outro, também como litisconsorte, o Es
tado. 

Rejeito, portanto, a obj~io de incompetencia absoluta. 
O réu, Jenner ·Pereira Rocha, deveria aguardar a decisio 

referente a liminar para, após, contestar, mas o fez antecipada
mente. Nesta f~e do processo, cinge-se o juiz a apreciar o cabi
mento, ou nio, da medida initio litis. 

De logo, afaste-se, porém, a argüi~io de conexio, formulada 
como preliminar, pelas mesmas raz0es expendidas no despacho. 

Passo a decidir quanto ao pedido 'liminar, e o f~o como moti
va~io mais ampla que o usual, por duas raz0es básicas: 1 - sendo o 
Estado da Babia interessado, ainda que indiretamente, no feito, 
pronunciando-se contra a concessio da medida, na defesa da vali
dade dos atos de sua administra~io, e como, no pólo ativo da re
la~io pi'ocessual, estio a FUNAI, agindo com poder delegado (Art. 
7'!, parágrafo 2'!, do Estatuto do indio), e a Uniio, fez-se necessária 
a análise detida dos fatos e sua qualific~io jurídica, para supe
rar-se a colisio de atos administrativos todos eles presumiveltnente 
legítimos; 2 - há um número elevado de pessoas envolvidas na 
questio, espalhando-se por quase toda a regiio produtora de cacau 
na Babia um forte clima de tensio, daí a importancia de, nio só 
apreciar-se cabivel ou nao o provimento provisório, mas, e princi
palmente, convencer da justi~a da decisio, para se obter, além da 
seguran~a, a pacifica~io social. 

< i 
·~: . . ,J ,; .• 
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Na ins~io realiz~da, delineou-se o quadro que pode ser 
assim sintetizado: 

1 - as tribos Pataxós Hi Hi, que habitavam a reserva 
Cararnuru-Paraguassu, foram clali expelidas, por volta de 1947~ 
1951, pela ~lo dos colonos arrendatários, que ali se mantinham 
com a conivencia de servidores · do antigo Servi~o de Prot~io ao 
Indio; 

2 - emigraram, entio, para diversas localidades e um grupo 
considerável se fixou na Fuenda Guaranis, em Minas Gerais, de 
onde, em abril de 1982, sob a lideran~a do cacique Saracura, resol-
veu voltar a sua terra; . 

3 - uns poucos indiQs, entretanto, jamais haviarn dei.xado o 
local, nestes prevalecendo, sobre o instinto de preserv~io de sua 
integridade fisica, a visio telúrica do universo, a dependencia exis
tencial As suas raizes; 

4 - empreenderam o retomo, sob a prot~io da FUNAI e da 
Policía Federal, reocupando, em abril, a Fuenda Sio Lucas, encra
vada no local da antiga sede do Posto lndigena Caramuru-Para
guassu; 

5 - no contato com os indigenas, verifiquei serem relativa
mente aculturados, deles obtendo densos relatos de violencias que 
no passado foram praticadas pelos entio arrendatários, para desa
lojá-los da reserva; 

6 - por volta de agosto, .uma parte dos indios - cerca de 
350 - foi removida para o Centro Experimental de Almada, per
manecendo, na Fazenda Sio Lucas, ~u P. l. Caramuru-Paraguassu, 
cerca de 86 silvicolas; 

7 - a todo tempo, os indigenas, em Paraguassu, tiveram, 
como tem ainda, a prot~io da FUNAI e da PoUcia Federal; 

8 - há, entre os agricultores de Pau Brasil, municipio onde 
se situa a reserva, fortissima re~io a presen~a indigena, manifes
tada em concentr~lo a chegada da comitiva para a ins~io judi
cial e no encontro realizado no auditório do cinema local; 

9 - decorre essa re~io do temor generalizado de perda de 
terras ocupadas ou já tituladas pelo Estado da Babia; 

1 O - os indígenas reconhecem que nio sofreram diretamente 
do réu qualquer amea~a, mas só se sentem relativamente seguros no 
lugar face a presen~a ininterrupta da Policía Federal; 

11 - esse risco latente, oriundo da exalt~io de inimos em 
Pau Brasil, com extensio, por sinal, por quase toda a regiio ca
caueira, é confirmado pelo diretor da Policía Federal em llhéus, 
Dr. Guido José Alves Dias." 
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A,ssim postos os fatos, há ainda a observar que os documentos 
de fls. 125, 151 comprovam que o réu sempre se portou como dono 
das benfeitorias implantadas, mas nio das terras, tanto que cele
brou os instrumentos de "cessio de benfeitorias encravadas no P. l. 
Paraguassu". 

O Sr. JENNER PEREIRA ROCHA, portanto, sempre teve a 
consciencia de que ocupava terras reservadas aos 5ilvicolas. 

Nesta fase processual, inviabiliza-se o exame profundo de mé
rito, o que somente ocorrerá após ouvida a parte contrária e encer
rada a instru~io. 

Indispensável, porém, para a decisio quanto ao pedido limi
nar, a análise dos dois requisitos previstos no Art. 932 - posse e 
justo receio, pelo possuidor, de ser molestado. 

A posse requer a conjug~io dos elementos fisicos (corpus) e 
v_oluntários (animus). 

Em rel~io is comunidades indigenas, há a considerar otra
tamento especial estabelecido nos Arts. 4~, item IV, e 198 e seus 
parágrafos, da Constitui~io da República. . 

' V ale transcrever, porque a n~io parece andar ultimamente 
esquecida de que possui urna Carta Fundamental, os Arts. 198 e 
seus dois parágrafos, CF. 

Art. 198 - As terras habitadas pelos silvicolas sio inaliená
veis nos termos que a lei federal determinar, a eles caben do a sua 
posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto 
exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas exis
tentes. 

Parágrafo 1 ~ - Ficam declarados a nulidade e a extin~io 
dos efeitos por objeto do dominio, a posse ou a ocup~io de terras 
habitadas por silvicolas. · 

Parágrafo 2~ - A nulidade e extin~io de que trata o pará
grafo anterior nio dio aos ocupantes direito a qualquer ~lo ou 
indeniz~io contra a Uniio e ·a Fund~io do Indio. 

Sobre o assunto, acentua DlOGO DE FIGUEIREDO MO
REIRA NETO: "Como bens públicos já seriam, por defini~io, tais 
terras inalienáveis senio na forma da lei; entretanto, para maior 
garantia dos aborígenes, a constitui~io afasta o regime geral que se 
fulera no Art. 171 (in: Dir. Adm., 3~ ed., p. 413). 

Já com a cri~io do Servi~o de Prot~io aos Indios, em 1910, 
os territórios das comunidades indigenas já foram declarados inalie
náveis. 

Se é verdade que a primitiva red~ao da Constitui~ao de 1967 
nao previu expressamente · a inalienabilidade, o certo é que nao 
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tra~ou sistema diferente do até entio vigente. Quando da Emenda 
n? 1, de 1969, que deu a reda~ao atual daqueles dispositivos, apenas 
consolidou-se o regime da inalienabilidade. 

Desse modo, a perda física da posse (corpus) pelos Pataxós, 
de 1947 a abril de 1982, dado o caráter inalienável dessa posse, nao 
a extingue. 

Além do mais, conforme a li~io dos melhores tratadistas, a 
descontinuidade da posse configura vício temporário, nao a elimina, 
se reexercitado o 2 corpus. 

A propósito, ensinam 'os MUZEAUD: " ... o erro e a descon
tinuidade nao fazem desaparecer a posse. Qualquer que seja o vício 
que a tenha atetado, a posse produz novamente seus efeitos desde 
que o vício cessou. A posse útil recom~a, entao, desde que os atos . 
de senhorio revelam claramente, de novo, a inten~ao do possuidor e 
a ausencia de interrup~ao". Tradu~ao livre (Le~ons de Droit Civil, t. 
2? vol., 4!1 ed., p. 135). 

Desde que os Pataxós habitaram e voltaram a habitar a área 
onde estava sediado o antigo P. l. Caramuru-Paraguassu, revela
se a posse, permanente e inalienável, garantida pela regra consti
tucional, inapartável. 

Quanto ao animus, como já dito, reflete-se em cada gesto, 
em cada palavra dos índios. Está enraizada em seu espírito a liga~io 
aquela por~ao de terra. . 

O receio de ser molestado, outro requisito desta ~ao posses
sória, deve apresentar-se no possuidor. Despecienda a verific~ao da 
vontade de turbar, pelo réu. Este o magistério de ORLANDO 
GOMES. · 

"Se o possuidor é amea~ado de ser molestado em sua posse, 
indiferente será que o autor da turb~io tenha, ou nao, a inten~io 
de praticar o ato turbativo. Basta que seja fundado o receio do 
possuidor de sofrer turba~ao ou esbulho". (Direitos Reais, 4~ ed., 
p. 91). 

Revelante o temor dos indígenas de serem molestados, porque 
o ambiente, em Pau Brasil e ltaju do Colonia, lhes é francamente 
hostil. · 

Observe-se, por outro lado, que, no cuidado de proteger os 
indígenas, a FUNAI deve zelar para que eles se limitem a ocupar a 
área da Fazenda Sao Lucas, onde estao, ressalvada a indeniz~io 
pelos prejuízos sofridos pelo réu. 

Isso por urna razio bem simples: nao pode prevalecer quanto 
a posse aborígene naquela zona a concep~ao formalista, calcada no 
tra~ado geográfico da reserva, em 1926. 
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A sociedade é dinamica. A situa~ao da área se transformou 
bastante. E releva notar que a Constitui~ao somente garante as 
terras efetivamente habitadas pelos silvícolas - o territ6rio neces
sário a sobrevivencia comunal. (V. Hely Lopes Meirelles, Dir. Adm. 
Bras. , 7~-ed., p. 512.) 

Próxima ao litoral e a centros urbanos desenvolvidos, como 
Ilhéus e Itabuna, a antiga reserva Caramuru-Paraguassu, como os 
tempos mudaram, bem como as circunstancias que presidiram sua. 
demarca~ao, nao pode manter, porque configurarla absurdo, urna 
extensio que represente um impasse para a própria economia regio
nal. 

Esse ponto é aquí assinalado em razio da percep~io, quando 
da inspe~io judicial, do terrível abalo sobre a regiio cacaueira moti
vado pela discussio sob<fe o domínio dos mais de 36 mil hectares da 
an tiga reserva. 

Diante do exposto, concedo a liminar. Fixo em CrS 200.000,00 
por dia a pena para o caso de turba~ao, caso transgredido o pre
ceito. Exp~a-se mandado. Comunique-se a SRPF. 

Defiro a produ~ao de prova testemunhal. Designo o dia 9 de 
fevereiro, as 15 horas, para a audiencia de instru~io e julgamento. 
Intimem-se, inclusive, a douta Procuradoria da República, sendo de 
assinalar que devem funcionar neste feíto dois procuradores, um 
deles representando a Uniao, que é litisconsorte ativa, e o outro como 
fiscal da lei, dada a existencia de interesses de incapazes. 

Salvador, 07 de janeiro de 1983 

DR. JOSÉ LÁZARO ALFREDO GUIMARAES 
JUIZ FEDERAL DA SEGUNDA V ARA 



Parecer sobre os critérios 
de identidade étnica 

MARIA MANUELA CARNEIRO DA CUNHA* 

A questao que é proposta diz respeito aos critérios pelos quais 
se poderá decidir se urna comunidade é ou nao indígena. Com~arei 
por discutir os critérios que a Antropologia Social recha~ou formal
mente, antes de apresentar aquele critério que ela reconhece. 

l. Durante muito tempo, petisou-se que a defini~lo de um 
grupo étnico pertencesse a biologia. Um grupo étnico seria um 
grupo racial, identificável somaticamente. Grupo indígena seria, 
nessa visio, urna comunidade de descendentes "puros" de urna 
popula~ao pré-colombiana. Esse critério ainda é vigente no senso 
comum popular. Ora, é evidente que, a nao ser em casos de com
pleto isolamento geográfico, nao existe popula~lo alguma que 
reproduza biologicamente sem miscigena~io comos grupos comos 
quais está em con tato. Com esse critério, raríssimos e apenas transi
tórios seriam quaisquer grupos étnicos. A maior parte dos que nós 
conhecemos e entendemos como tais sem sombra de dúvidas nao 
estarla incluída na defini~ao. No limite, nela só se enquadrariam 
alguns grupos tribais da Oceania e da América. em completo isola
mento. 

A miscigena~ao, no caso do indígena brasileiro, foi fruto pri
meiro de alian~as entre portugueses e indios, no período que ante
cedeu a coloniza~ao propriamente dita (1500-1549), acrescida mais 
t~rde de uni0es fruto da violencia. Foi corrente também, a partir do 
seculo XVII, o casamento, sugerido pelos senhores de escravos, 

(•) Pela Associa~ao Brasileira de Antropología. 

l 
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entre escravos negros e índios das aldeias, no intuito de atrair os 
índios fora das aldeias em que haviam sido estabelecidos após terem 
sido "descidos" dos sert0es. Tentava-se, assim, escravizar de fato os 
índios que estavam sob a jurisdi~ao dos missionários. Tudo isso é 
explicitamente descrito na Carta Régia de 19 de fevereiro de 1696, 
que tenta reprimir esses abusos. A partir de 1755 e em toda a legis
la~io pombalina, o Estado promove a miscigen~io, recomendando 
casamentos de brancos e índias e até favorecendo-os com regalias. 
Lembremos, enfim, que a própria política de aldeamento reunia 
grupos indígenas distintos e favorecia a miscigena~io entre eles. 

Esta politica de miscigena~ao, iniciada por Pombal no intuito 
confesso de criar urna popula~ao homogenea livre, acaba servindo 
cem anos mais tarde de pretexto a espoli~ao das terras das aldeias 
em que haviam sido instalados os índios. Logo após a chamada Lei 
das Terras (Lei n~ 601 de 18 de setembro de 1850), várias aldeias 
indígenas de Goiás, Ceará, Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro e 
Sao Paulo sio declaradas extintas, sob a alega~io de ser sua popu
la~lo apenas mesti~a. É de se notar, como o fez Beatriz Góis Dan tas 
(1980:168), que se até os anos 1840 ninguém punha em dúvida a 
identidade indígena dos habitantes dos aldeamentos, a partir da Lei 
das Terras haverá, ao contrário, esfor~o explicito de usar a mesti
~agem para descaracterizar como índios aqueles de quem se cobi
~am as terras. 

2. O critério que veio substituir o de ra~a ap6s a Segunda 
Guerra Mundial - essa guerra que praticou um genocídio em nome 
da pureza racial - foi o critério da cultura. 

Grupo étnico seria, entao, aquele grupo que compartilharia 
valores, formas e express0es culturais. Especialmente significativa 
seria a existencia de urna língua ao mesmp tempo exclusiva e usada 
por.todo o grupo. No entanto, essa existencia de urna lingua própria 
nao seria imprescindível: os judeus e irlandeses, por exemplo, man
tiveram-se como grupos étnicos antes da recupera~io de urna língua 
nacional que s6 foi promovida há menos de um século. 

Embora seja relativamente satisfatório o critério cultural, na 
medida em que corresponde a muitas das situa~0es empiricas encon
tradas, ele deve ser usado de modo adequado. Isso significa que 
devem dele ser erradicados dois pressupostos implícitos: a) o de 
tomar a existencia dessa cultura como urna característica primária, 
quando se trata pelo contrário de conseqüencia da organiza~lo de 
um grupo étnico; e b) o de su por em particular que essa cultura 
partilhada deva ser obrigatoriamente a cultura ancestral. 
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Para estabelecer a inadequ~ao desses pressupostos, bastará 
lembrar o seguinte: se, para identificarmos um grupo étnico, recor
ressemos aos tra~os culturais que ele exibe - língua, religiao, téc
nicas etc. -, nem sequer poderíamos afi~ar que um povo qual
quer é o mesmo grupo que seus antepassados. Nós nao ternos for~o
samente a mesma religiao, nem certamente as mesmas técnicas, 
nem os valores dos brasileiros de há cem anos. A língua que boje 
falamos diverge significativamente da que falavam nossos antepas
sados. Urna segunda obje~ao deriva de que um mesmo grupo étnico 
exibirá tra~os culturais diferentes conforme a situa~io ecológica e 
social em que se encontra, adaptando-se As condi~0es naturais e As 
oportunidades sociais que provem da intera~ao com outros grupos, 
sem, no entanto, perder com isso sua identidade própria. 

Grupos indígenas do Brasil, sobretudo os de contato mais 
antigo com a popula~io neobrasileira, forarn induzidos a falarem 
língua~ novas, primeiro a língua-geral, derivada do tupi e propa
gada pelos jesuítas, mais tarde o portugues, por imposi~io expressa 
do Diretório dos Indios pombalino (art. 6~). Processos de discrimi
n~ao contra as linguas indígenas foram usados nas escotas sale
sianas contemporaneas. Sao conhecidas ainda as situ~0es, impos
tas pelo desprezo dos regionais pelos "caboclos" ou "bugres", em 
que os indios se envergonhavam do usó de suas línguas. A inter
ferencia nas culturas tradicionais atingiu também ·a religiio, os cos
tumes matrimoniais, a organiz~ao politica, a tecnologia, os hábitos 
alimentares, estes já atetados ·pela depauperiz~io dos territórios de 
ca~a e pesca. A resisten~ia indígena a essa interferencia manifes
tou-se no apego a alguns tr~os culturais que, enfatizados, preser
vavam a identidade do grupo. Esse é um processo recorrente na 
afirma~ao étnica: a sele~ao de alguns símbolos que garantem, diante 
das perdas culturais, a continuidade e a ·singularidade do grupo. 
Assim, quase todas as comunidades indígenas do Nordeste preser
vam o ritual do ouricuri ou toré - a que ninguém, a nio ser os 
índios, tem acesso - enquanto abandonaram outras tradi~0es. 

Se tal processo de se por em realce certos mas nao todos os 
tra~os culturais é generalizado, e foi amplamente descrito por antro
pólogos em todas as latitudes, verificou-se, porém, que era impossi
vel predizer-se quais entre todos os tr~os culturais seriam enfati
zados. Essa imprevisibilidade é um argumento a mais, o terceiro, 
contra o tomar-se a cultura como o princípio primeiro de um grupo 
étnico. 

3. Essas obj~0es sao levantadas quando se adota o critério 
boje vigente que define grupos étnicos como formas de organiz~io 
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social em popula~0es cujas membros se identificara e sao identifi
cados como tais pelos outros, constituindo urna categoria distinta de 
outras categorias da mesma ordem (Fr. Barth 1969: 11). 

Essa defini~ao dá primazia A identifica~io do grupo em re
l~io a cultura que ele exibe. Assim fazendo, resolve-se a questio da 
continuidade no tempo de um grupo e de sua identidade em situa
~0es ecológicas diferentes, o que, conforme vimos, seria problemá
tico caso tomássemos os tra~os culturais como critérios. Em suma, 
tra~os éulturais poderlo variar no tempo e no esp~o, como de fato 
variam, sem que isso afete a identidade do grupo. Essa perspectiva 
está assim em consonancia com a que percebe a cultura como algo 
essencialmente dinamico e perpetuamente reelaborado. A cultura, 
portanto, ao invés de ser o pressuposto de um grupo étnico, é de 
certa maneira produto deste. 

Sublinhemos que essa perspectiva remonta a Weber, que, em 
1922, a exp0e em sua Economia e Sociedade, e foi admiravelmente 
argumentada por Sartre em suas Reflexoes sobre a Questiio Judia; 
na Antropologia Social, foi defendida por figuras da expressao de 
Edmund Leach (1954) e consagrou-se nos anos 60 através de artigo 
de M. Moerman (1965) e, sobretudo, através de dois livros funda
mentais: a coletinea Ethnic Groups and Boundaries, de 1969, cuja 
introdu~ao essencial se deve ao antropólogo noruegues Fredrik 
Barth, e a monografía, igualmente de 1969, Custom and Politics 
in Urban Africa, do antropólogo ingles Abner Cohen. 1 No Brasil, 
todos os antropólogos que se ocuparam da questio adotaram essa 
concep~ao de identidade étnica: Roberto Cardoso de Oliveira, cer
tamente o antropólogo brasileiro que mais trabalhos dedicou ao 
assunto, alinha-se formalmente coma defini~ao de Barth (veja-se R. 
Cardoso de Oliveira 1971e1976, entre outros). Darcy Ribeiro expli
cita a mesma defini~ao ao escrever: "(as entidades étnicas) sobre
vivem a total transfigura~io de seu patrimonio cultural e racial ... 
a língua, os costumes, as cren~as, sao atributos externos a etnia, 
suscetiveis de profundas altera~0es, sem que esta sofra colapso ou 
mut~ao ... as etnias sao categorias relacionais entre grupos huma
nos, compostas antes de represent~0es recíprocas e de lealdades 
morais do que de especificidades culturais e raciais" (D. Ribeiro 

(1) A partir dos anos 70, nlo há trabalho de antropólogo sobre quest0es 
étnicas que deixe de assumir esta defini~lo como ponto de partida, e é de se notar que 
talvez tenha sido esse ramo da disciplina o que maior produ~lo teve a partir da 
década de 70, existindo atualmente cerca de dez revistas especializadas que se 
dedicam exclusivamente a tais estudos. 
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1970: 446). A defini~ao de índio ou silvícola, contida no art. 3~ da 
Lei 6.001 de 19 de fevereiro de 1973, o chamado Estatuto do Indio, 
incorporou a mesma n~ao de que o fundamental na defini~io do 
índio é considerar-se e ser considerado como tal. 

Grupos étnicos distinguem-se de outros grupos, por exemplo, 
de grupos religiosos, na medida em que se entendem a si mesmos e 
sao percebidos pelos outros como continuos ao longo da história, 
provindos de urna mesma ascendencia e identicos malgrado separa
~ªº geográfica. Entendem-se também a si mesmos como portadores 
de urna cultura e de tradi~Qes que os distinguem de outros. Origem e 
tradi~0es sao, portanto, o modo como se concebem os grupos: em 
rela~ao ao único critério de identidade étnica, o de serem ou nio 
identificados e se identificarem como tais, origem e tradi~0es sio, 
porém, elabora~0es ideológicas, que podem ser verdadeiras ou fal
sas, sem que com isso se altere o fundamento da identidade étnica. 

O foco de pesquisa, como sublinha Barth (1969: 15), passa a 
centrar-se, portanto, nas fronteiras sociais do grupo, e nio mais na 
cultura que essas fronteiras encerram. Urna conseqüencia impor
tante que deve ser sublinhada é que a passagem por tais fronteiras 
nao dilui a existencia do grupo nem a rigidez dessas fronteiras: 
pessoas podem mudar de identidade, alterando os tr~os culturais 
que demonstram: ao fazer isto, longe de negar a pertinencia da dis
tin~ao entre grupos étnicos, estará refor~ando a existencia de ~denti
dades distintas. 

A identidade étnica de um grupo indígena é, portanto, exclu
sivamente fun~io da auto-identifica~io e da identific~io pela socie
dade envolvente. Setores desta poderlo, portanto, ter interesse, em 
dadas circunstancias, em negar essa identidade aos grupos indí
genas, conforme já vimos acima, e é importante levar-se em conta 
esse fator. Urna pesquisa mais minuciosa e aprofundada, além de 
imparcial, na regiao, permitirá dirimir essas dúvidas. Poderá ter 
havido, dados os preconceitos regionais, contra os "caboclos" ou os 
"bugres", tendencia a óculta~ao dessa identidade. Mas essa nio 
desapareceu nem na consciencia do grupo indígena nem na da 
popula~ao regional. 

Enfim, cabe dizer que todos os grupos étnicos tem mecanis
mos de ad~ao ou de exclusao de indivíduos. Quanto a inclusio de 
um indivíduo no grupo étnico, esta depende de sua aceit~io pelo 
grupo, o que, evidentemente, supüe sua disposi~ao em seguir seus 
valores e tra~os culturais. Isto, como já afirmei acima, nlo dilui a 
identidade específica do grupo. 

* * * 

A Sociedade Estatal 
e Tecnoburacracia 

Luiz Carlos Bresser Pereira · 

O autor procura mostrar que a 
tecnoburacracia corresponde 
ao surgimento de novas rela9oes 
de produ9óo, e é proprietária 
coletiva· das organíza9ces 
burocráticas e, através dela, 
controla os meios de produ9óo. 

O Massacre dos Posseiros 
Conflito de Terras no Araguaia-Tocantins 

Ricardo Kotscho 

Ouro, curo puro é O Massacre 
dos Posselros, reuníOo ampliada 

de urna série de reportagens 
publicadas em agosto de 1981 

pela Folha de S. Paulo. com 
fotografías de Ubírajara Dettmar. 

. Na apresenta9óo, o autor pede 
desculpas pelas "límita90es 

ínerentes a um trabalho 
jornalístico, executado no exiguo 
prazo de trinta dios". Excesso de 

modéstia. 
Antonio c. Fon - lsto ~ 

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



Terra Sem Mal: o Profetismo Tupi-guarani 

Héléne Clastres 

A Terra sem Mal é antes de tudo um lugar 
de abundancia: o milho cresce sozinho e 
as flechas vOo também sozinhas 6 COQO. 
Umo ferro livre. sem prescriyóes. sem 
proscri<r09s. ~ a contra-ordem. a plenitude 
da liberdade. O trabalho e as leis sOo. 
portante. o Mal criado pela sociedode. 
Este fascinante estudo tem um alcance 
muito a lém da singular visOo religiosa tupi· 
guaraní do Paraíso. 

A Questao da 
Educa~ao Indígena 

Comissóo Pró-Índio 

Subjacente ao problema do educa~ 
indígena. encentro-se a questOo moior dos 

dlreltos dos povos indígenas: o direito ó 
condu9('.lo de seu próprio destino. Assrm. 

evidencio-se o necessidade de urna 
educo9('.lo que considere a especificidade 

desses povos. 

Da Ecologia O Autonomia 
C. Castoriadis/Daniel Cohn Bendit 

Quois as rela~ entre as questóes colOC:~das pe!o 
movimento ecológico e os problemas políticos ma1s amplos 
da atuolidade? A luto contra a destrui~o da n~tureza. pode 
ser separada do combate por urna transforma900 radical 
da sociedade e da cultura? 

A Revolu~ao Molecular: 
Pulsa90es Políticas do Desejo 

Felix Guattari 

A dignidade do homem s6 seró recuperada quando houver 
0 reconhecimento de que a economia polí~ic? nOo pode ser 

dissociada da economia do desejo. O d1re1to ao enco_ntro 
possível, o direito ao encontro do poss1vel. 



GIGOLO DE BIBELOS 
urna multldOo de diferentes 

vozes? 
Um modo Polivox de 

escrever? WALY SALOMAO, 
um escritor cujo gabinete 
se localiza nas Dunas do 

Barato. 

• a sa1r: 
Caetano Veloso 
Jack Kerouac 

William Burroughs 
Pier Paolo Pasolini 

Hélio Oiticica 
Charles Bukowski 
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