'

/

...

I

INFORME SOBRE A SITUAQAO TERRITORIAL E
DEMOGRAFICA NO ALTO XINGU

PEDRO AGOSTINHO
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Introdu~o

O períod'O histórico da bacia dos formadores do Xiugu abriu-se com
a primeira das expedicoes alemas, que, em 1884, visitou a regiáo; e daí
por diante os in.dios que a habitavam mantiveram contatos esporádico::i
com o.s exploradores que, com objetivos cientificos, jornalísticos ou de
mera aventura, ali se S'UCederam. Em 1884 e 1887 foi v.d. Steinen, em 1896 e
1898, Herr~ann Meyer, e em 1901, Max Schmidt; seguiram-se Hintermann em 1924, Fawcett em 1925 e depois de. Winton A sua procura, Dyott
em 1928, Petrullo em 1931, Qualn em 1938 e por fim as expedicoes do
Servico de Protecao aos indios (SPI) em 1943 e 1944.
Esta etapa iuicial da história xinguana caracterizou-.se por um isolamento só quebra.do pelos brancos em transito. e por eventuais idas dos
indios as a..deias e postos do ric Paranatinga, chegando ao fim em 194G.
Nesse ano, a vanguarda da Expedicao Roncador-Xingu estabeleceu-se com
alguns campos permanentes e pistas de aviagao, íntroduzindo ao mesmo
tempo surtos epidémicos e a possibilidade de uma assistencia médica, mais
ou menos permanente. A partir dessa data, a ~..,undagáo Brasil Central, o
8€rvico de Protecao aos indios e o Correio Aéreo Nacional passaram a
agir na área, que foi repetidamente visitada, de 1947 a 1962, pelas equipes científicas do Museu Nacional.
O interesse etnológico, f. 'Orístico e faunístico da bacía levou a que
surgisse, no principio da .década de ciuqüeuta, a idéia de aí instalar um
Parque Indígena que fósse reserva e amostra de um Brasil em vías de
transformas;ao e desaparecimento. Essa idéia assumiu forma concreta ao
ser convocada, em 1952, pela Vice-Presidencia. da República, uma mesa
redonda que debateu o problema. Disto resu.tou um ante-projeto de Iei
encaminhado aquela autoridade a 27 de abr6J, ante-projeto esse que seria
enviado ao CongrE:Sso como mensagem do Poder Exceutivo ( 1). Segundo
ele, a orientacao do Parque caberia a representantes do SPI, Museu Nacional, Instituto Osvaldo Cruz, Conselh-o Nacional de .Pesquisas e Instituto Histórico e ~ográfico de. Mato Gros.so.
Cr¡iando-o, o documento estabelecia os seguintes limites para o Parque ~·acional do Xingu: da cachoeira Sete Quedas, no rio Teles Pires,
pela linha geodésica divisória entre Pará e Mato Gro.sao, até ao río Xingu,
e por és~e a foz do rlo Liberdade, subindo até suas nascentes; daqúi, por
outra linha geodésica ligando as nascentes do Sulá-Missu, e delas a 'foz ño
Sete de Setembro .no .Kuleune. Desta foz, por uma geodésica, ao POsto
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Curisevu no rio Batovi, e por outra a foz do Ribeira10 Cap. Noronha no
Ronuro; a seguir, por este abaixo até a desembocadura do Ribeirao Dr.
Estigarribia, de onde partia nova g eodésica alcancando a do rio Ferro no
v. d. Steinen; daqui, outra linha até a confluencia dos ríos Verde e Teles
Pires, voltando por este ao ponto de partida. Ficava assim circunscrito
um espaco vastissimo, uo qual estaría inteiramente vedada a colonizacao
branca ( SPI 1953: 98-106).
Apesar de haverem compareci.1o a mesa redonda autoridades le<;islativas e executivas do Estado de Mato Grosso, inclusive o Governador,
enquanto o projeto seguía seus trAmites legais o Governo Estadual comecou a conceder, a companhias nominalmente colonizadoras, mas na
verdade empenhadas em especulacao fundiáría, aquilo que se pretendía
conservar. Tal fato provocou uma investigacao por parte do SPI. verificando-se que a extensa.o das terras alienadas alcancava 6. 427. O.OOh., ou
seja, quase 75% da sµperficie total (Oliveira 1955: 182).
Quando finalmente a leí de criacao do Parque Nacional do Xingu foi
promu lgada, haviam transcorrido nove anos. E a lei tinha sofrido profundas alteracé>es, que lhe atingiam nao só a forma, mas a substáncia.
O Decreto n. 0 5 O. 4,5 5 de 19 de abril de 19 61 legislava sobre uma supe!·ficie de 22. 000km2, muitíssimo inferior a que se desejar.a . Limitava-se
ao Sul por um paralelo que, saindo da confluencia do Kuluene e Kulisehu,
ia encontrar o Ronuro a 'Oeste. Dos dois pontos assim demarcados partiam linhas g eodésicas até encontrarem o paralelo 12º lat. sul, a 40km
para um lado e outro do rio Kuluene, e esta franja de 8 O km de largura
acompanhava a s curvas do rio, limitada ao norte pelo correspondente segmento do paralelo l ·0.0 latitude sul.
1l'.:ste decreto encerra a segulll.ia (1946-1961) e inaugura a terceira
das etapas da história xinguana, pois que paS'Sou a existir um território
indígena definido e defendido por um instrumento legal, pondo-'O a salvo
de novas vendas e manobra.s especulativas. Entretanto, e apesar de uma
série de mudan~as de aldeias com esse objetivo, algumas deixaram de
ser abrangidas pelas fronteiras do Parque: ao sul, continuaram os Mehinaku, A weti e l{uikú1'0. Mas novo ato legislativo sanou o problema. Pelo
decreto n. 0 63.0 82, de 6 de agosto de 1968, a reserva foi ampliada; perdeu estreita faixa ao noute da Cachoeira von Martius e manteve a largura
anterior para cada margem do Xingu e do Kuleune, mas em compensacao ganhou uma parce la territorial considerável, que se estende até 12º30'
lat. Sul.
Referimo-nos a transferencias de aldeias. Elas sá:o resultado de um
movimento contrário ao que imperou em todo o principio do século. De
,1886, quando, por iniciativa própria, se visitaram os Bakairi d'O Paranatinga do Xingu, até 1946, o único elo entre os xinguanos e o mundo exterior foram os Bakairi Ocidentais, e, posteriormente, os postos do SPI
que os· atendiam. Enquanto que os Bakairi Orienta.is se descolocaram, em
peso e num prazo re:.ativamente curto (2), para o vale do Paranatinga,
as 'OUtras tribos passaram a depender de viagens a ésse rio para se aba.:Stecerem de produtos civilizados. Por vo lta de 1942, e pouco antes portanto
dos pr,imeiros postas permanentes na regiao, iniciaram-se os ataques dos
Txika:o, numa zona entre as aldeias do Xingu e o Rio Paranatinga. Ess~
tribo isolada e hostil tornou mais arriscadas as viagens. e contri·buiu substancialmente para que, quatro anos volvidos, o.s postos da Roncador-Xingu
fOss.e m o principal f·oco de atraca.o. Isto implicou uma reversao do moví.
mento, que passou a dirigir-se do sul para o norte. Os objetos metálicos,
a mi~anga e a muui~ao come'taram a ser procurados nesS'as novas fontes,
e, com eles, assistencia médica e prote~ao contra os ataques.
Em 19150, a agresslvidade Txikao for~ou os Mehinaku para o baixo
Ti'wati'wari, e em 1955 novamente os empurrou na mesma dire~io. Em
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1962, foram os Yawalapitf a refugiar-se no POsto Leonardo, em cujas
ilned.ia~oes acabaram por instalar-se. Urna das aldeias Nahukwa migrou
do Kulisehu para fundir-se com os Matipúhy junto- a .lagoa Mariwahet,. e
os Kalapálo localizaram-se onde esta:o entre 1961 e 1963; por sua vez, os
Kuikúro, vindos do alto Kuluene, instalaram-se no sitio depois de 1952.
Praticamente, o.s únicos que quase nao .s airam de seu território de 188418 8 7 fo:riam 'OS Kamayurá e A weti. Mas, d.e todos os xinguanos. os Trumaí
apresentaram a maior mobilidade. Mal ajustados em seu convfvio com os
demais grupos de "área cultural do Alto Xingu", e comprimidos entre
eles e os que, ao · norte, lhes sao cultural e geograficamente marginais,
sofreram ataques e pressoes de toda a ordem, que multo contribuiram
para sua redu~ao numérica e constante movimenta~ao. Re:Sumindo: em
1884, habitavam a confluencia Ronuro - Kuluena, e em 1887 estavam na
margem direita deste rio, que ainda -ocupavam em 1896; em 1899, encontravam-se com os Mehinaku, e em 1901 entre a aldeia destes e a dos Nahukva, na margen esquerda do Kuluene. No ano de 1924, achavam-se próximos dos Nahukwá, e no de 1931, entre éstes e os Mehinaku; em 1938,
haviam retornado a margem direita do baixo Kuluene, onde permaneciam
em 1952. P.or volta de 1960, passaram ao Suiá-Missu, a mais de seis a-.aos
depois ao POsto Diaurum; déste, em 1970, foram para o POsto Leonardo
ViHas BoaS' e ali permanecem (3).
Criado o Parque, a vinda das tribos meridionais para distancias compreendidas num raio de ·3 0 km., contad-os a partir do POsto Leonardo Villas Boas. obedeceu a neceslrldade de as incluir em seus limites, e de lhes
assegurar, pela acessibilidade, eficiente cobertura assi.s tencial. Isto resultou de lima política consciente da Dfre~áo do Parque, que incentivou e
ajudou os fndios no décorrer do processo.
Há, boje, <lois núcleos de povoamento perfeitamente distintos no Parque Nacional do Xingu. O setentrional centra-se no POst() Diauarum e está
constitufdo pelos g1~upos que nao participam da cultura xinguana. O outro
fica ao sul, compreende os xinguanos e os Txika(), e apoia-se no POsto
Leonardo Vil.1as Boa.s, aliás sede da Administragáo da reserva; perto, fica
a baS'e da For~a Aérea que dá protegáo ao vOo da rota Ri()-Manaus. Será
aos indígenas déste segun.do núcleo que será, essencialmente, dedicada
nossa atengao.

2 -

Evolu~áo

demográfica

Estudar a evolu~ao dem-ográfica dos xinguanos, como aliás a de todos
os indios brasileiros, esbar'ra imediatamente com duas dificultades, a da
precariedade e irregularidade dos censoS', e a da falta absoluta de estatfsticas vitais continuas. Só depois das pesquisas do Museu N'acional se pode
contar coro informa~oes precisas sobre o Xingu. Ainda assim, elas nem
sempre a,b arcam tódas as tribos, e é, por isso, desigual em seu valor a
recon.stituigao da histór<ia demográfica de cada urna. Apesar disso, intentaremos esboQá-la, va1 endo-nos de estimativas quando se afigurem viáveis,
para tragar em seguida o q uadrú geral.
Os Kamayurá foram encontrados por v. d. Stei·nen em trés aldeias
com um total de nove casas, cuja quantidade omite ao referir-se a quarta
das povoagoes. s.end'O portanto de trés a média de casas ·por aldeia, admL
tiremos para efeitos de cálculo que, nas quatro, haveria um máximo de
doze· habitagoes. Seus ocupantes planejavam, em 1887, reunir-se num
únic-o ponto; e em 1938 Buell Qnain deparou-se com urna só aldeia
ele 1'1 caE;as ( 4), o qué - co111patfvel .eom o -número anterior e a inten'iao
anunciada, Tomando-se a situa~ao d·e 19.48, en1 que havia urna aldeia,
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cinco casas prontas e uma sexta em construgao, obtém-se para estas a
mé.dia de 18 a 22 habitanteg, que, aplicada a 1887 e 1938, daria de 216
a 264 indivíduos para a primeira data, e de 198 a 242 para a segunda.
Isto parece raz'Oável num gr upo cujo sistema adaptativo é de floresta
tropical, já em 1938 submetido a um processo depopulativo. Só em 1948,
porém, surgem dados concretos, recenseando Eduardo Galvao 110 in-dio.s. Passados seis anos, 'O contingente elevara-se para 112, mas a epi.
demia de sa.rampo de 1954 teve entre éles urna taxa de letalidade de
16,-07 % , que os reduziu a 94 (5). Em 1963, Mário Simoes encontrou 115
h., em 1965 Adélia de Oliveira 118, e em 1969 Mattos e Silva 119. No
ano seguinte, ao dec!arar-se na regiao forte epidemia de gripe, a equipe
da Escola Pau-: ista de Medicina co-n tou n-ovamente 118 Kamayurá. ~ st e s
números evidenciariam que de 1884 a 1938 a depopulagao da tribo t eria
sido bastant e lenta, acelerendo-se até 19 48. Daí por diante, há ligeiro
aumento, bruscamente interrompido em 19 5 4; mas, cessados os efeitos calamit-osos do sarampo, surge tendencia ao incremento até 1965, substituída, de entao a 1970, por um estacionamento.
Os Aweti, como os Kamayurá um grupo Tupi, possuiam em 1924 urna
al.:leia com seis casa s, enquanto na de 1952 apenas duas e 27 habitantes.
A média habitante/casa desta época, aplicada a 1924, daria urna populagao
de cérea de 80 pessoas, a recuar mais, no tempo, é im,1>ossível por falta
de baS'e para as estimativas. O primeiro censo Aweti é de 1947-8, quando
Pedro Lima arrolou 27 h.; em 1948, K alervo Oberg registrou 30 indios ,
'O que pode significar um aumento ou náo,. pois suas informagóes foram
de segunda mao. Por ocasiao do sarampo, foram medicados no POsto
Leonardo 31 Aweti, dos quais 8 faleceram. Percentualmente, esta perda
foi das mais elevadas, pois r epresentou 25,8 % da populaca-o tribal. Nao
obs~ ant e, em 1963 a aldeia aprese-n tava-se recuperada, com 36 habitantes.
Parcialmente ao menos, essa recuperagao pOde t er-se dado devido a incorporagao, pelo casamento, de individuos estranh'Os, pois isso é prática comun1. Por outro lado, Kietzman, sem adiantar fonte ou data (1967?),
calcula-os em 26 indios. Quanto ao censo da Escola Paulista de Medicina,
na'O os at inge. Se a contagem de Kietzma·n fOr correta, indicaría urna de
duas coisas : ou a retomada da depopulacao, ou a dispersa.o de individuos
po~ outra s aldeias, devida a casamentos. Tal dispersáo, no caso dos homens, pode traduzir-se num increment<> demográfico, pelo seu regrei:rso,
com as mu lheres e filhos se os houver , após o período de residéncia
uxorilocal.
Os Waurá sao os mais numerosos .dos Aruak, e em 1887 Steinen
computava a seu favor urna aldeia, enquant'O Ehrehreich a ceitava duas.
Quando o pl"!imeiro civilizado, Pedro Lima, os visitou em 1948, tinha m
uma aldeia com quatro casas e vestigios de urna quinta recentemente
queimada , e 95 habitantes. A média d e 19 habitantes/casa é aplicável
á estimativa para 1887. Supondo - o que é duvidoso- a populagao por
aldeia igual a de 1958, haveria entáo de 95 a 190 Waurá. Mas, alnda
em 1948, Pedro Lima viu nas imediacoes sitios de habitacao sucessivamente ocupados (6): o mais antigo t eria tido 9 casas, o seguinte 12.
Usando novamente as médias de 1948, chega-se a·o mínimo de 171 e máximo de 228 habitantes, o que, compar ado a nossa avaliagáo dos Kamay'urá e as populagoes atuais dos dois grupos, se afigura plausível. De
1948, os dois censos discrepam, apresentando <> de Lima 95 e o de Oberg
96 . individuos, nao ficando em nenhum deles claramente expresso se os
dois r emanescentes Kustenau, que residiam na alde,f a, constam do resultado geral. De urna forma ou outra, e por razóes já apresentadas, aceitam'OS as informacoes de Lima. Em 1954, os 97 Waurá da aldeia receberam
o impacto da epidemia, a qual sobreviveram 78: quer isto dizer que a
letalídade montou a 19,58 % . ~·o recenseameuto de Simoes em 1963, existiam nela 86 individuos. Em síntese, parece que a um período de · rápido
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decréscimo teria sucedido, de 19 4 8 a 19·5 4, certa estabilidade dos efetivos
demográfic'Os, logo quebrada pelo surto epid~m1co daquele ano, havendo,
dai a 1963, cons1aerável recupera~áo, que fica, no entanto, a meio caminho
dos totais anteriores a epidemia . (7).
Os Mehinaku, Aruak também, em 1887 duas aldeias, das quais uma
com 14 casas, e em 1949 a média de habitantes por casa era de 11. Devtam portanto exi.stir, em 1887, 154 Mehinaku na aldeia cuja qua·ntidade
de casas sabemos, e um ignorado na restante. Admitind·o, o .q ue é muito
otimista, que ambas se equiparassem, t eriamos um máximo de 308 indios
- mas a realidade há de se ter situado muito aquém deste valor. Em
19419, estavam r eduzidos a 56 individuos, mas para 1962 Kietzman registra
68, enquanto Simoes no ano séguinte encontrou apenas 55 habitantes (8).
Salv'O érro nos dados de 1962, só a migragáo para outras a~deias explicar~a a díminui~ao de 1962 a 1963, pois nao consta epidemia que possa ser
responsa·biliz8'da por ftáo brusca queda. Nova contagem foi feita durante o
surto gripal de 1970, arralando 78 Mehinaku. Tal incremento é notável,
e B'Upera o cresclmento médio geral das tribos xinguanas no m esmo período, ao alcan~ ar quase 3 % ao ano.
As vicissitudes a que estiveram submetidos os Yawalapiti impedem
qualque?! estimativa válida da popula~ao das duas aldeias localizadas, em
1887, a oeste da confluencia Kuluene-Kulisehu. Quando Lima os viu en:1
1948, a depopula~ao fOra de tal -ordem, que os levara a dispersarem-s·e,
em busca de casamentos. Desaparecera a aldeia, mas planejavam reagrupar-se tao lógo pudessem, o que efetivamente realizaram entre 194~
e 1950 (Oberg 1953:44; Lima 1949:25; Galvao e Simoes 1966:42). Nesta
rece>nstituigao da sociedade Yawalapiti, foi fundamental a a~ao dos Villas
Boas, animadores do projeto, mas a forma mesma de seu ressurgimento
impede-nos de .estabelecer médias para o cálculo do primitivo contingente
demográfico. Em 1948, antes de a ~deados, Oberg contou-os em 26 individuos; mas em 1951 só havia 12 Yawalapiti na· nova aldeia, sem que
isiro implique depopulac;}ao grave. E que muitos déles permaneciam disperoos, e isto vé-se ao consultarem-se os da.dos da epidemia de 1954, quando todos acorreram a procura de socorro. Registraram..,se entao 2 5 individuos, sem especificar onde moravam: éste númer·o concorda bastante
com o de 1948 , e tiveram a so:rte de náo perder ninguém ero conseqüencia da doenga. Em 1963, verificou Simoes um aumento para 41 individuos,
mantido em 1965, em grande parte devido a casamentos com Kuikúro
(Galvao e Simoes 1966: 50 n. 16). De 1965 para cá, ·nota-se a tendencia
de atrair a Kamayurá de ambos os sexos ( 3 homens e 2 m ulheres em 19 6 9),
e a populagao alcangou 6 5 individuos, com o mais expressivo crescimento médio anual, ou seja, 5,801% de 19~ 5· 1 a 1970. O qual evidentemente
se faz, em parte, a expensas das tribos vizinhas.
Os Kuiktíro sao de filiagíi.Q Karib, familia ·lingüística que foi a mais
populosa da a.rea. Nao ternos meios le lhes calcular o número antes de
1948, quando Galvao contou 140 déles, e no mesmo an·o Oberg registrou
identica quantidade, acrescentando-lhe quatro Tsuva sobreviventes, que residiam na aLdeia, qual teria portanto 144 habitantes. O censo de Simoes
em 1952 deu 148 indivíduos, e o de R·obert Carneiro e Gertrude Dole em
1964 achou 145 indios, enquanto por ocasiao da epidemia desse .ano eram
recenseados 139. Ignoramos a causa da discrepancia; mas ao declarar-se
a doenga, alguns Kuik'Cil"o fugiram para o mato, só voltando coro a chegada de socorros: pode acontecer que assim algum tenha escapado a .e numera~ao. Désses 139, morremm 9. reduzindo a tribo a 13·0 individuos,
mas nela a taxa de letalidade foi a mais suave de tOdas, com 6, 71 % . A
redu~a-o continuou até 19'63, quando havia 118 Kuikúro, mas nao excluS'iva"mente por .causas naturais: é da mesma época o computo de 41 p·e ssoas
na a:ldeia Yawalapiti, e vimos que parte dessa popula~ao · se · compnn·ha.
d,e ·Kuikúro; e mais se pode.riam, · tal vez, encontrar nou tras tribos. ' Em
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1970, a Escola Paulista de Medicina constatava a exlirténcia de 150 individuos. Assim, vemo.s que de 1948 a 1952 houve incremento e 1-ogo 11geina regressao, agravada em 1954 pelo sarampo; a isto seguiu-se gradual aumento até ao nivel atual, a taxa média anual de 1.3 % .

O primeiro dado demográfico seguro sobre os Kalapá 'o vem.noS' de
Galvao: os 180 individuos de 1946 foram reduzidos nesse mesmo ano
por urna epidemia de gripe que eliminou 25 deles, ou s-eja, 13,8 o/o. Em
1948, Oberg registrou 150, Kalapálo e 5 sobreviventes Naravute agregados, num total que é, deduzidos os mortos pela gripe, idéntico ao <le
Galvao dois anos antes. Mas, par.a o mesmo ano, Lima dá. apenas 148
Kalapálo e 2 Naravute, sem que tenhamoS' meios para optar por um ou
outro dos autores. Em 1954, eram ainda 150 os Kalapálo. mas nesf;e ano
a epidemia a1cail~ou entre éles a mais alta taxa de letalidade, matando
40, ou seja, 26,66 % da popula~ao. Continuou até 1963 a redu~ao da tribo,
restando entao 100 individuoS', mas em 1970 já eram 115, o que significa um crescimento médio anual de 1,9 % . Assim, a depopula~ao teve um
ritmo mais ou menos acelerado de 1946 a '1963, .havendo daf para cá ten.
déncia a recupera(;ao.
Os Txikao sao também Karib, marginais ~ área xinguana, cuja irrup~ao nela .se deveu A presS"ao direta ou indireta exercida por frentes
pioneiras com elx'O no Tapajós (Galvao e Simóes 196 5,.: 24). Dali ter·iam
passado ao Ro:Q.uro, déste ao Batovi, e, após conflitos ·c om os xinguanoS',
ao Jat()bá, mantendo contatos hostis, a partir de 1942, com as tribos que
nos ocupam. VOos exploratórios e tentativas de contato foram feitos em
1952, 19515., 1958, 1959 e 1964, mas só nesta última data tiveram éxito;
com o surgimento de urna frente em 1966, avan~and'O pelo Batovi, a Dire~ao do Parque ,propos-lhes e conseguiu sua transferencia para o POsto
Leonardo Vtl'as Boas. Isto ocurren em julh'O de 1967, e hoje residem
numa aldeia de duas casas, a 1 km. désse POsto.
Devemos a primeira estimativa demográfica para a tribo a Má.rio Simoes, que participou dos vOoS' da década de cinqüenta: baseado néles, e
nas f'Otos aéreas tomadas, acreditou num máximo de 100 habitantes. No
enta·nto, a fotografia que pudemos estudar mostra apE.nas 21 individuos,
que pelo mesmo autor sabemos serem adultos e do sexo n1asculino. Admitind'O urna semelhan~a entre as estruturas demográficas Txikao e Kamayurá (de 1948), apoiaremos nossos cálculos sObre esta última. Nessa oca.
siao, o indice de masculinidade (sex ratio) era igual a 100, e a proporc;ao de jovens de menos de 15 an'<>s, 26,3 % ; aplicando ésses números aos
21 homens adultos fotografados, e admitindo, ainda, que se tratasse de
sua totalidade, terfamos 42 adultos de amb-os os .sexos, e uma popula~ao
global de 57 individuos. Quando .10 primeiro contato pacífico, Galvao deparou-se com perto de 30 pessoas adultas, 8 das quais n1ulheres. Quel'
isto dizer que estariam prlesentes 22 homens, o que fica muito próximo
do que foi fotograficamente constatado. Galvao aceita (1965: 7) que, numericamente, é.s se grupo representaS'Se a aldeia tOda, ou .q uase: seria p':>rtanto licito relizar sObre essa base as mesmas opera~óes anterioreS', que
nos da:rlam 44 adultos dos dois sexos, e urna soma geral de 60~ indivfduos aproximadamente. C'Omparando tais valores com os 53 indios transportados em 1967 para o Pósto Leonardo, verifica.se que sao bastante
plausíveis, sobretudo se considerarmo.s que entre '1956 e 64, e depois en1
1966, h'Ouve o avan~o e choques das frentes do Batovi e Jatobá. Permitindo-nos certa. marlgem de erro, estimaríamos, para 1958-9, o mínimo · de
60 e o máximo de 80 Txikao. Antes disso e· desde sua intrusao no n6ve>
território, devem ter estadü submetidos a processo depopulativo cuja intensidade ignoramos, mas que pode ter sido seme.1 hante ao dos xinguanos. pois as mulheres capturadas serviriam de portadores dos a.gentes
patogénicos. Carlentes de qnalquer a.uxfUo médieoj teriam perdidó 50 %· ou
Il'iáiS da POí>Ula~fi.O, · e isto nos leva.ria a própor, para a época dé seus prl.J
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meiros ataques no Xingu , ao redor de 160 indivíduos. Ist-o, entre~ anto ,
nao concorda com a avalia\!ao do s Vill as Boas , que , através de informes
dos índi"Os, dá cerca de 40·0· indivíduos por volta de 1950.
Dos 60 a 80 T)rikao de 195 8-59, r estavan 5 3 em 1967, que a breve
prazo foram cantaminados no Pósto Leon ar do por gripe com complica~oes, que atingiu 100 % da popula~a-o mas só matou , gra~as a pronto
atendimento, um individuo. Reduzidos a 52, em 1970 o censo médico revelou que havian aumentado para 60 , em parte devido aos intercasamentos que comegam a surgir. Isso, dep·ois da d e popula~ií.o mais ou menoS'
drástica confortzne as estimativas que se aceite1n (160 ou 400 ind.), revresenta r ecuperagáo que já alca·nga un1 nivel de crescin1ento anual, a
partir de 1967, igual a 4,7%.
Outro grupo Karib é o dos Nahukwá-Matipuhy, originado, como dissemos, da fusa"O de duas aldeias em 1962; a atual fica no m esmo local
onde v.d. Steinen a ssinalava ein 1887 os Mariapé-:IS'ahuqua ( 1940:: mapa) .
Possuem-se dados d emográficos sObre os Nahukwá para 1948 e 1953, e
sObre os Matipúhy para 1948 e 1954; após sua reuniáo, ternos o censo
de Mário Simoes em 1963. Em vista d isso, p r eferimos tratar conjunta.
m ente dús dois grupos d esde 1948, nurn artifício que busca surpreender-lhes
a evolu~ao demográfica. Em 1948, Ober g computava 1 8 Nah ykwá, enquanto Lima encontrava 28 , co-ncordando a mbos qu a nto a urna popula~ao Matipúhy de 16 individuos. Assim, globalmente terfamos de 34 a 44
individuos, mas, mer'ecend"O-nos mais confianºa os informes de Lima. é pelo
m á ximo que nos inclinamos. Em 1915.3, eram 17 os Nahukwá, e, ern 1954 ,
no mínimo 18 os Matipúhy, pois fo i éste o núm ero socorrido durante a
epidemia de sarampo, -no Póstú Capitíio Vasconcelos (a tual POsto Leonardo). Mas aquí intervém urna dificuldade, pois parte dos Matipúhy' foram
para o POsto Jacaré, onde alguns faleceram; ali, o n:úmero de mortes
constatadas foi de 9, e acreditamos que pertencessem tOdas, a essa tribo
(Mota, J . L. 1955:139, 140n.), 'O que lhes elevaria o total. anterior a
doen~a, para 27 individuos. Deste modo , a popula<:áo Na.hukwá-Matipuhy
poderia contar, em 1953-54, de 3 5 a 4 4 pessoas Urna vez que nao perderam ninguém no PO.sto Leonardo. e computa ndo-se 'On n ao os mortos ·D O
Jacaré, passado o surto seriam 3 5 indivíduos, e en1 1963 a aldeia tinha
51 habitante.s. Na interpretacao destes dados, aceitarllan1os a estimativa de
44 em 194 8 , mantendo-se a popula~ áo estacioná r ia até 1953-54, quand'O a
doen~a a r e.:luziu a 35 indios; estes aumentaram pa't"a 51 em 1 9 63, com
urna taxa média de crescimento anual , na última etapa, de 4 ,1 % , devida
a fatOres naturais e casament os intertribais.
Os ú ltimos Karib de que nos ocuparemos sao os Bakairi Orientais,
dos quais r emanescente algum resta no Xingu. Tinharn, em 1 88 7 , 9 ald eia s (v. d. Stein 1940:192) , mR s 1:> r estabe'ecimento de relacoes com
seus congéneres do Paranatinga acarretou conseqüencias d emográficas desastrosas. As const antes viagen s introduziram doenGas de maior ou m enor
viruléncia, como gri~ e blenoTrla.gia (Ribeiro 1970:280-81), e sen acesso
relativamente fácil as manufaturas civilizadas gerou invejas e t ensoes tn.
tertribais, alimentadas também por diS'putas sObre o d.freito de guiar visitantes nos r espectivos territórios C"Magalhaes l 9 41: 3 8 6: 19 5 3: 3 3 seq.,
Schmidt 1942:53, 270; 1947: 28 .seq.). Poi' volt.a de 192·01, todos os Bakairi OrfentaiS' ha.viam morrido 011 pa.ssado ao Parap.atinga ( Galváo e
Simoes 1966: 42). e a data faz crer que ·() último estágio da depopnlar,ao·
f oi provocado . .direta e indiretamente, pelos es~ra.gos da gripe es1>anhoJ.a..
Atingidos, os Bakairi que escapara.m atribuiran1 as morlf:es a feiticos Nahukuá e Mehináku , e abandonaram seu t erritórjo tradicional, mudando-se
nara o va,Je daa uele rio, ·onde se estabe'ecera.m ero aldea.mentos próprios.
Iefo porque suas rela(}~e" eom oe Ba.ka.iri Oeidentat~ foritm. a. princfnlo ,
desconfiadas e tensas. Ho1e, os remanescentes combina.dos dés~es doil!

º362

Pedro Agostinho

grupos, muito aculturados, vivem nos POs tos Indígenas Simoes Lopes, Rto
NOvo e Batovf.
Em 188 7, os Bakairi Oci,dentais tinham um total de 81 indivfdUOS',
distribuidos por trés grupos locais (Schmidt 1947:12-16), e, em 1884, os
Ocidentais contavam com 165 habitantes em quatro das aldeias. do Bat'Dv1.
Esta média de 41 h . por aldeia darla, para as 9 existentes em 18 8 7, 3 6 9
in:divfduos. ~·o entant o, nesta última data Galvao e Simoes consideram
apenas 8 aldeias , ou seja, urna populagáo avaliável e m 3 28 habitantes.
Sem opta r entre a s a valiagóe.s , cabe-nos apenaS' asslnalar que, de 1886 A
segunda década .do sécu1o seguinte, a de p'()pulagao dos altos Batovi e Kulisehu atingiu os cem por cento. Em 1901, havia no Paranatinga 34 xtn.
guanos emigrados , que até '1915 chegara m a 180 (Schmtdt 1947: 27 ) ,
mas neste a no , em s ua aldeia d ésse vale, sobravam apenas 9. Os outros
haviam-se d ispersa do. Ignoramos quantos Bakairí de origem xinguana existirá'() ainda: sornados a seus iguais de octdente, cifram-se hoje em 230
indivt1u os, nos trés postos que citamo.s . (Kietzman 1967:29) , e isto, em
térmos da regiao que nos tnt er1essa, significa a extin~ao dos Bakairt
Orientais.
Restam-nos agora os Trumai, o pequeno grupo a loglótioo de que v. d .
Steincn encontrou 43 fn,d ividuos (1942 :2 26, 416-17), mas n ao seria éste
todo o conU.ngente tribal, porquanto em 1938 , quand·o gue-r ras e epidemias
já os tinham atin gido duramente, Quain arrolou 43 individuos na aldeia
onde viveu. Em 1948, Lima registrou 18 indios, mas Ober g dá um total
de 25. Em 1953 , SimoeS' d e parou-se com uma aldeia Jl1)voada por 18 individuos; mas, ao declarar-se a epidemia de sarampo, éles eram 21, reduzidos a 19 apó.s as duas mortes causada ~ pel a doen~a . No cens o de 196 3.
Simoes e ncontrou 21 Trumaí. '1 7 na aldeia e 4 no pOsto Diaua rum (Simoes Ms. ) , e outros havia. -Oigpersos P"Or diferentes tr'ibos. Aliás, é isto
que parecem tradu zir as m á ximas e mínimas que verifica m<0s : aquelas
seriam as do total de Trumaf r ecenseadas em d et erminado ano, estas as
dos residentes na alde,i a. Nao se tratarla, portanto, de bruscas oscila~oes
demográfica s, nem de erros d e recenseam ento, e sim de critérios divers<0s
adotados pelos investigadores. Em 1966 , Monod contou 26 Trumaf, e na
epidemia de gripe de 1970 éles eram25. I sto nos leva r ía a intel1pretar os
dados da forma que segue: entre 1884 a 1948, é imp-oss:lvel determ1nar
a intensidade da depopula~áo , que há d E) t er sido gra nde. De 1948 a 1954 .
o ritmo de reduGao teria abrand ado pois de 25 cafram a 21 a·ntes, e a 19
depois do surto .1 e sarampo, parla logo se recuperarem até obterem 26
individu'O s em 1966, d epois do que perderam a.inda um . :Esse seria o quadro
ao constderarmos a penas as m áximas popu lacionais , que nao coincidem
com a popula~áo da aldeia: · esta, que em 1948 apresentava sinais de
franca extin~ áo, ch egou a inexistir há um ou dois anos, quando, tendo Q
ftlho do chefe sido atacado d e paraUsia. os Trumaf passaram a residir
no POsto Diauarum. Tal fato nao implicou ·n uma dissol uGiio do grupo,
qu e, recentem ente (já o dissemos ) , passou ao POsto L eonardo Villas B-oas
( Olympio Serra, con1unicagao pessoal) . Segundü nos inforrna ram ; a r eorganiza~ao da tribo como entidade social integrada e autOnoma conta
com algumas perspectivas; em 1963 Mário Simoes observou que ela t en t ava reunir seu s eleme nt os .disper sos, e é possível que a mudan~a para o
ambiente mais propicio do POsto Leonardo favor ec;a a te ndén cia. Aqui, a
rnaior fa cilidade de intercasame ntos com tribos cult uralmente afins talvez
lhes permita eludir a extingao, que há duas décadas lhes estava reservada.
O panorama, individualizado por tribo, que acabam·os de esbogar,
fica. longe de um r etrato fiel do que foi a a~áo e efeito d as compulsóes
qiótica s e ecológicas a que os xing uanos ficaram s ubrnetidos pelo aparecimento dü civilizado. Vimos o ·desaparecimento das 8 ou 9 alde1as Baka1rf,
suplantado somente pelo da.s do grande agrupamento Nahu'k wá: das 1'5
que ·eram, restam 3. , produto da fu.sáo m ais oü menos demorada ·de outros
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grupos locais, incapazes, a falta de efetivos, de levar vi-Oa independente.
Os Arauiti, fruto de casament'Os de Yawalapiti e Aweti, desapareceram,
como os Kustenau. E as outras tribos ficaram r eduzidas a uma alde1a
cada uma, quando os Kamayurá tinham quatro; os Trumaí, Mehináku e
Yawalapiti, duas·; os Waurá, uma ou duas; e o.s Awetf uma (Steinen 1~40:
192; Galváo e Simoes 1966: 40). R·estam portan to nove das 38 aldeias situadas, no séc. XIX, acima da confluéncia Ronuro-Kuluene, ou seja, 23,6 %
do que eram. A essas se somou recentemente a dos Txikao, elevando a 10
as povoacoes indfg.e nas da mesopota.mia Kuluene-Batovi.
Por:· outro lado, há que considerar que a popula~a:o de cada aldeia
n§.o é fechada, devido a prática da migracáo intertribal, (9) e que por
isso oscilalióes em seus contingente.s nao refletem necessariamente fenómenos ·da populagao gl'Obal. Mas esta, a culturalmente xinguana, pode
ser considerada fechada, porquanto o casamento com marginais é raro, o
rapto de mulheres ·n ulo nos dia.s de boje, e a emigr~gao para o exteri'Or {10).
Será tomando os efetivos g~obais, ou amostra que se julgue representativa,
que avaliaremos o que realmente ocorreu . V'O n den Steinen ( 1940: 244)
estimou os xinguanos entre 2.500 a 3.0100 almas, enquanto Ranke as situava entre 3.00·<> e 4. 000 (Ri·b eiro 1970: 282), e o que sal>emos do número de aldeias e suas popula~óes leva-nos a adotar o va.l()r intermédio.
:ttsses 3.000 haviam diminuí-Oo para os 652 reglstados entre '1948 e. 1952, e
para 623 em 1963 (Galváo e Simoes 1966: 43,45). Estatlsticamente, e
ainda segundo esses autores, isto significou urna reducao de 78,3 % de
1887 a. 1948-52, e die 4,5 % de entáo a 1963. Mas, enquanto no primeiro
período a taxa média de decréscimo anual foi de 2,02 % , no segundo foi
tao somente de 0,41 %.
O censo da Escola Paulista de Medicina por ocaslao da gripe de 1970
nao abrlangeu tOdas as tribos do Alto, inclui·ndo apenas os Kamayurá, Kalapá.lo, Ku.ikúro, Mehináku, Yawalapití e Trumaf, e omitindo os Awetí, Nahukwá-Matipúhy e Waurá. Essa amo.s tra, que a'canca 2/3 dos grupos, será
aqui considerada repre's entativa de conjunto, e sObre ela trabalharemos.
Em 1948-52, as tribos do censo de 1970 somavam 482 indivídU()S, e
450 em 1963, para ·e m 1970 .subirem a 551. A taxa média de decréscimo
anual no primeir..b lapso de tempo foi de 0,62 % bem superior por conseguinte a da populacao global: mas há que contar oom o fato de que a
amostr a compreende dois dos grupos que arcaram com a s maiores taxas
de letalid81.ie, quando do sarampo. Os Kamayurá perderam 18 individuos
ou 16,07 % , e os Kalapálú 40 ou 26,66%. No lapso seguinte, a recupera~áo é notável, chegando aos 19-,95 % , com a taxa média de crescimento
anu al de 2,85•%. Se os resultados sáo generaUzáveis como acreditamos, o
ritmo d e crescimento estarla ag"Ora ultrapassando o da depopulacao entre
18 87 e 1948-52 .
Em seu estudo da demografia xinguana, Galváo e Simoes ( 19 6 6: 4 6)
conclufam que, "passado o primeiro impacto causado pelo convívio interétnico com tOdas suas compulsoes n egativas, alcancaram -os grupos xingua·nos urna certa resistencia biótica, que lhes permite suportar menos
drAsticamente os agentes patogénicos das epidemias, sem aquela dizimacao macica de outrora". Das nove a ldeias, S'eis se haviam estabilizado e
teD1diam para o incremento, e tres, apesar do declínio, pareciam em vias
de S·e estabilizar. Noss·o uso do censo parcial de 1970 confirma, tudo o indica, o acérto do prognóstico. Exceto os A weti, todas as trlbos aumentaram seus efetivos, e já manifestamos reservas quanto aos dado.s aquela
relativos. Se se aceitarem a amostra e a generalizacao que propomos, náo
)laverá margem de dúvida, e o estudo das epidemias sóbre as quais se
pode exercer uip. oonhecimento quantitativo fornecerá novos elemento.s de
apoio.
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Epidemias

,_. Desconhecemo~ o número de vitimas das sucessivas epidemias de 188 4
a 19 4 6, das q uai.s a mais séria teria sido a da gripe espanhola ( Galváo e
Simóes 1966:45). Houve também um surto bastante grave de blenorragia oftálmica numa aldeia Bakairi, depois de 1886 e antes de 1896 (Ranke,
cit. por RJbeiro 19 7 O: 2 8·0•) (u). A partir de 19 4.6, melh()ra a precisao dos
informes disponíveis: nesse ano, um surto gripal ceifou 13,8 % da pcpula~ao Kalapálo, e outro, em 1950, matou 4,65% da popula~ao combinada deS'ses indios e düs Kamayurá (Ga1vao e Simoes 1966: 45). A éstes, e
aos ante~iores, ignorados, vieram juntar-se o.s altissimos porcentuais de
letalidade do sarampo em 19 5 4. Ess·a epiden1ia tirou a vida a 114 indios,
mas, A falta de um censo geral, náo é possfvel estabelecer estatlsticamente suas conseqüencias sObre a popula~S:o global. Como seria longo
enumerar as p~rcentagens para cada tribo, remetemos o interessado ao
quadro n. 0 2.
Depois desta, urna e~klemia gripal acometeu os Txikáo lago que se
instalaram ·no POsto Leonard'O, com urna incidéncia de 1 OO% , mas urna
só mol'fte. Por fim , ternos o último dos surtos de gripe, que, atinglndo
taxas de contamina~ao bastante e ~ evadas (v. qua.dro 2), t eve urna letalidade nula. Nos dois casos, a baixa morta:idade deveu-se a Úm socorro rápido
e bem organizado, no prime.i ra pela Dirc~ao do Paro.u(( e o Dr. ~·oel Nutt els, no segundo pela mesma DireQao, a Escola Paulista de Medicina e o
Departame•to de Assisténcia da FUNAI.
Na epidemia de 1954, ú Dr. Joao .da Mota observou que a maioria
dos indios era levada a morlte, nao pelo sarampo, mas pelas complicagoes
e deficiencias alim entares concomitantes, e que os que foram salvos o foram pelos cuidados preventivos de C'Omplica<;óes, e ~la alimenta<;áo regular e adequacla. Isto, evidentemente, só aconteceu gra<;:as a presenc;a continuada de civilizados, que, imunes, podiam cuidar do.s contagiados pela
doenca. Tal fato val-nos permitir correlacionar a diminuic;ao d'O ritmo de
depopulacáo da área, com o estabelecimento pel'l!nanente, n ela, dos 1·epresentantes da sociedad·e introdutora dos germes pat-ogénico.s. Antes, as moléstias acometiam populacoes sem defesas próprias, e sem poss1bil1dade
de tratamento e mesmo alimentaca o, tal o grau de morbida de; depoiS', a
brutalidade inicia l era a mesma, mas agentes externos passaram a impedir-lhes o livre curso. Do contrár:io, as congeqüencias de 1954 sertam
ainda mais catas tróficas: basta, para confirmá-lo, comparar as percentag&ns de letalidade apuradas por Drcy' Ribeiro para os doentes atendidos
e para os que nao o foram ( 1970: 279).
Parlalelamente a intervencao medicinal e alimentar, as estatfsticas de
1946, 1950 e 1970 indicariam o aumento da resistencia biótica do fndio
a gripe. É sugestivo o contraste entre a taxa .de contaminac;ao doG recémcontactados Txikao, 100 % ero 1967 e 1970, com a mais elevada taxa entre os xinguanos na última data: 66% entre os Yawalapitf. E, no quadro
que elaboramos para esta epidemia (quadro 3), parece evidenciar-se que,
enquanto o contágio foi func;áo da distAncia da aldeia ao foco de di!usao
da doen~a. suas comp ~ icag5'0 pneumopáticas se relacionam diretamente com
a duragfio e intensida.1.e d'O convfvio inteI1étnico, e talvez com a robustez
tísica das popula~óes atingidai:r. Os Txikao, coro 1001% d e casos, víra.m
complicar-.se 60% déles, E~nquanto os Yawa.lapití e Kamayurá . depois desses os mais próximos do POsto Leonardo, tiveram 65 e 58 de casos, respectivamente, mas só 17 e 15 % de C'Omplica~oes.
A parte tém de ser considera<los os Txukahamae residentes naquele
POsto que pertencem a mais !solada da.s tribos do Parque, podendo ser
divididos em ·dois grupos: o pni.meiro, compost-o por restrito n*mero de
rapazeff que ali estagiam e trabalham (12), e o .segundo representado pela
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familia de um deles, que, desgostosa pela perda de um filho, se des '. ocou
para perto d·o que lhe resta va. O primeiro grupo t eve, ao contrárío do
segundo intenso convivio com os civilizados e s·eus germes, e pode-se suspeitar que os colhid·os pela gripe pertencessem dominantemente aquele
último; e daí a altíssima percentagem de complica~ oes, 83 o/o.
Aplicaríamos a-os Kayabi do POsto raciocinio semelhante. ~stes vieram
de suas terras nos formadores do Tapajós em tres etapas: os primeiros
fizeram rela!t6es com os Villas Boas em 1950, no Rio Peixoto de Azeve.ao,
e, déles, aproximadamente 40 mudaram-se para as proximidades de Diauarum em 1955 (Simoes 1963:81). Em 1966, nóvo grupo se transferiu do
Rio do.s Peixes para o Parque, seguido, em 1970, por outra parcela da
tribo, essa originária <lo Rio S. Benedito.
Do pessoal indígena do Posto os que ocupam posi ~oea de maior respo-nsabilidade pertencem ao primeiro contingente Kayabi, mas recentemente membros de outras levas vieram juntar-se-lhes. Isto explicaría o
motivo de, com uma percentagem de incidéncia tao baixa q uanto 2·0 % ,
as complica~oes montarem a 215 % : esta corre.sponderiam, tal vez, a membros dos grupos mais recentes. Há a. acrescentar que, de modo geral, o
aspecto fisico dos Kayabi é mais fi1.anzino que o dos xinguanos.
Quanto a éstes, apresentaram r ssistencia que c·omparativamente se
aeve considerar boa, com a exce~ao dos Trumai, cujo convivio, aliás, foi
menos intenso nos últimos anos. Isso eonfirma o que se disse ao finalizar
o capítulo anterior e pode ser verifica·do no quadro n.0 3.
Ainda no dominio da contamina<;ao por doen!tas alienígenas, há um
ponto a considerar. A depopulacao do Xingu foi prjovocada por epidemias,
práticas restritivas da natalidade, e guerras (em m enor escala); mas, cumulativamente e sem tintas de catástrofe. háo- de ter C'Ontribuído decisivamente outras doenca.s, endémicas principal-m ente, trazida.s também pelo
civilizado. Diante disto, cobra grande importa.ncia a artgumenta!tao de Darcy
Ribeiro a favor de ter sido ~ malária levada ao Xingu pelo branco (1970:
281). Esta endemia oolaborava decisivamente para a alta mortalidade infantil, sobretudo pela infec!tao das criancas nascidas uo início e durante
a estacáo chuvoS'a, antes de adquirirem a lguma resistencia física. A situacáo peñlurou até que a administracáo de anti-maláricos a pOs sob controle
e e1iminou um obstácul'O que, aliado A baixa fertilidade, dificultava o incremento populacional (13). Neste caso, como provavelmente noutros, a
presen!ta continua de um pOs'to assistencial foi de fundamental importancia para a superacaQ do ponto crítico entre a extingáo e a sobrevivéncia
com possibilidades de crescimento. Crescimento este que, estruturalmente,
se revela va potencial na piramide Kuikúro de 1954 (Ribeiro 19 70: 307).
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Situa~io

de contato

O convívio interétnico nos dois PQsto.s existentes obedece a uormas

restritivas, que protegem os indios das compulsoes bióticas e das pressoes econOmicas e sociais comuns nas s1tuagoes de contato. Só com a aut'Orizacáo da FUNAI e o aval da Administracao do Parque é possivel o
acesso e permanéncia nas aldeias e sed-e da reserva.
Nesta, existe uma popula!tao fixa, branca e indígena, e urna flutuante, exclusivamente civilizada, composta de visitantes e pe.squisadores. Em
1967, havia 9 civilizados permanentes, que forfmavam os quadros do Parque, e, em 1.965, 1966 e primeiro semestre de 1967, a populacao tlutuante chegou A S'Oma de 369 individuos, com um tempo médio de permanencia de 33, 7 dias para os investigadores, e de 5,2 dlas para os visitantes (Lima 1967: 99-100). Assim, a média de representantes desta popu-

.36.6

Pedro. Agostinho

lacao foi de 4 por dia, i:na.s deve-se ter em mente que há . um maior afluxo
na estaca.o seca, e uma regressao na época das chuvas.
Nesse mesmo ano de 1967, a p'Opulacá o índia do Pósto inc.uia lo
Kayabi, tres <léle.s casaaoi::, cujo grau de. acuituriacao e muho super10J.' ao
dos xinguanos. Destes, havia :ti morando no local,. e ainda, 1 'l'xukahamat::
e 1 ~uyá. o contingente total se·r ia, portanto, de 36 inciivíduos•. ta doa
quais indios e 13. civilizadQ.s (Lima l:t67: Z8). Em l~ti~, o numero de
brancos permanentes subira, po_r causas tortuitas, para 12, mas nao ternos
dados. quant.o aos flutuantes e aos indios. :F'aitan també1n e.1.ement'Os referentes a populacao passageira em l,:t '/O; mas o.s civilizaaos fixos haviam
v:oltado a ser nove, enqua~to 9s Kay'abi subiam a 20 e <0,s Txukahamae
a 11. Há a acrescentan.lhes um número ignoraao de xinguanos. De qualqu-er forma, nesse ano a populacao do Pósto alcan~ou um mínimo de -iO
in°aivíduos.
As tendencias .sao nítidas: enquanto os "quadros" civilizados se mautem estacionários (e o.s vi~1tantes ~alvez ..el)tejam e.m aumento), os auxiliares indígenas acusam significativo incremento, diretamente relaconado a
expansao dos servic;_o s assistencia'is e de subsistencia do Parque, que dependem dos indios para nao r·e crutar · mao..de-obra externa..
O outro Posto pertence a :F'órca Aérea Brasileira, e em 1966 tínha
25 habitantes, um dos quais indio, e, os restantes 24, eivilizados, ass1m
distribuídos: ~ militares, 5 servidores civis e 10 agrícultores assaiariados
(Lima 19 6 7 : 3 4,) .
Preenchendo funcoes específicas e predeterminadas, nao há motiva.
<;ao para o aumento dos civilizados fixos nesses postos, de modo que a
sociedad.e naci<0nal se faz presente por uma díminuta parcela, isenta, por
.suas próprdas características e atribuigoes, da maioria dos fatóres negativos -normalmente. associados as frent t:s pioneiras. Surgiram evidentemente alguns problemas, como os levanta,dos pe.a existéncia de uma populagao exc1us.ivament.e masculina no Póst·o Jacaré, e pelas tensoes,. aliás de
pouca gravidade, entre os xinguanos e os indios de cultura diversa que
trabalham no Posto Leonardo. Suas maiores possibilidades de interagáo
com civilizados,_ e de acesso ª'ºS ben.s destes últimos, suscitam invejas;
por outro lado, certas tarefas que lhes •e stá.o atetas (como a con-ducao- de
veiculos) transferem-1.hes uma fragao de poner e prestigio que escapa. aos
habita-ntes das aldeias, que dissQ se ressentem e o fazeni notar.
:Este problema do poder é talvez das mai.s mareantes conseqüecias da
cniacao do Parque. Sendo o POsto a única via normal e legal para a importacao de assistencia médica e sobretudo de manufatur:as, viu..se investido de uma fór!;a económica que se transform()u, de imediato, em potencial e logo depois efetivo poder político. :S:ste, centralizado, introduziu -novo aspecto nas relacoes inergrupais da área, que ante.s se faziam
numa. base igualitária e descentralizada: maior prestigio podía derivar
apenas das dimen.soes da tmbo, de sua generosida.de, ou de habilidades
manufatureiras intertribalmente re.conhecidas. Ou ·o renome vinha do odio
e temor que inspiravam as que se mantinham em hosti.idade. O poder
institucionalizado no POsto funciona como mediador e.ntre as tribos e a
civilizacao, ·e entre Q,s xinguanos e os ma.rginais, ten.do eliminado a guerra
endémica que com eles preva.lecia. ~·o tocante as rielacoes das tribos xinguanas urnas com as outras._, o Parque respeita-lhes. e pre.stigia-lhes os
mecauismos de interacáo, mas a. aprovacao . do poder supra e extratribal
é sempre desejada e to-m ada em conta, quer as decisoes se situem ao nivel
intra.tribal, quer intertribal. Por outI'o lado, os indios estao conscientes de
q~e do Parque depende a pres~rvacao de seus territórios, e, a.través dela,
.d e sua pr.ó pria .. existencia seciat ·
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inevitável.

Pela defesa dos territórios trabais ante o avanc;o r eal ou es peculativo, das fronteiras económicas da socieda de nacional, e pe la pro tecao sa·n itária oferecida, a experiencia do Parque revela-s e um éxito até o presente, r esguardando o í·n dio das c-ompulsoes b ióticas e ecológicas indissoluvelmente ligadas aquele avan~o. Enlr etanto, a dina1nica económica
interna, estimulada por novas expectativas crtiadas p elo~ visitantes ou por
m eios de comunicac;a..o como o transistor, e, em breve, pela proximidade de
mo.::lernas vias de transporte, faz pr·ever um aumen t.o ·da demanda de· be:.l.ls
industrializados a niveis que diflcilmente poderao .ser cobertos peía sua
simples di s tribui~áo gratuita. Até agora, e apesar de depend-e1·em de uten.sílios metálicos, ·os xinguanos vivem em economía de subsistencia, int eragindo com urna parcela seleta da sociedade brasileira, que, qualitativamente, difere muito da que formará. a futura fr ente pioneira da rede
rodoviá.r ia trausamazonica. Se quisermos que a sociedade. xinguana sob1~
viva, t erá de s er preparada para essa n ova r ealidade ecológica, e, em tal
preparaca o, assumirá papel de r E:lévo a transi~ao, lenta, · -da economia de
s ubsistencia a economia de mercado, sem perda de .it.lentidade étnica e
coesáo social. Ponque, de outro modo, só será possivel preservar o índio
num ambiente de redoma, artificialmente mantid'O e sem perspectiva.s de
futuro.
O problema. nao é fácil e nao encontrou, até hoj e, solucao p:enamente
satisfatória. Agravando-o, pela própria legislacao que o criou, o Parque
destina-se a pró:.ecá'() nao só do in.dio, mas a do inteiro bioma xinguano.
Se, para assegurar a sobrevivéncia do indígena, fOr preciso introduzir altera~oes no plano eco lógico, cabe que se fa~am , com o mf.nimo de prejuizo
para éste, e, ao mesmo tempo, para a sociedade n ativa. Um planejament•u
desta ordem, com a antecipacao indispensáve l a ,q ue a acao seja coerente
e conseqüente, está por fazer, e deveria combinar o esfórco de antropológos, ecologistas e economistas. Teria de ser encetado imediatamente - mas
só aplicado quando as cireunstaucias gerais o tornassen1 absolutamente
inadiável.
·
Arriscaríamos uma sugestao. O xinguano d edica-se a urna agricu:tura
de ro~as que, em face dos reduzidos contingentes demográficos e ampla
disponibilidade de terras, é pouco destr utivo. Após a introoucao dos instrumentos de ferro, parece ter-se alcancado um equilibrio entre o rümo de
trabalho a grícola, as necessidades de produ~ao e o r estante das atividades
sociais, das quais, durante a estaca.o seca que é também a do preparo
das rocas, sao importantes as de cuuho cerimonial. Falta-nos tempo e espa~o para. as analisar, e bastará dizer que sao fundam entais para a manuten~ ao da coesao intra- e intertribal, e. de uma particular consciéncia
do mundo. Portanto, mudanga de caráter econOmico que alterasse o ritmo
de trabalho prejudicando o cicl<0 cerimonial, s eria altamente nociva para
as J'lela~oes sociais dos xiuguanos. Isto levará a procurar solucao que, atendendo ao máximo a necessidade de um produto ve.ndável, a carrete um mínimo de repercussoes culturais e sociais imediatas.
Na Birmania foi realizada com éxito a experieencia de combinar urna
agricultura de subsistencia segundo o sist ema d e rocas, e a produ~ao de
um artigo .destinado ao mercado (Valverde 196 8: lOi!t-111). Distribuiram-Se
mudas de madeiras rentáveis, a serem intercaladas na plantacao das
rocas. Abandonadas estas após seu periodo de produgao, nas áreas dos antigos rogados foram surgi·ndo florestas homogéneas de madeiras comer.
ciáveis. Se isto fósse viável onde nos intef'.'essa, haveria que escolher árvores cujo ciclo de crescimento coincidisse coro o tempo que pudesse transcorrer. até ser necessária a reocupa~ao das ro~as, por sua vez determina..d'O
pela disponibilil.lade de terras 'férteis e ·a :cessiveis das. aldeias - o que é
condigA.o para a sedentariedade destas. Assim, a enerigia dispendida na
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derruba da mata seria automaticamente aproveitada na obten!,;ao de u1n
produto exportável. Dadas a s dimensoes exiguas dos terrenos agricultados,
~m comparacao con1 a área do Par.:iue, sua paisagern pouco se veria trausi'ormada po11 esse novo tipo de comunidade, que só atetaría, a .iás, as terras altas e 1'.lorestadas: permanecerian1 imutados <0s cerrados e campos de
várzea. Aínda com respeito a fisíonomia da rtigiao, ·poderiam ser, para
tanto, escolhidas plantas dela nativas, as q uais, for~oso é reconhecé-lo, estariam mais exp·ostas a pragas de que em suas condi~oes naturais de desenvolvimento.
Essa sugestao situa-se, só, ao nivel da ecología e da tecnolog ia, e o
e.scoamento do produto poderia vir a ser assegurad'C> pelos ríos e pelas tuturas estradas. Mas restaría o problema da comercializa~ao, da participa~ao
do indio nos resultados de seu trabalho, e, mais ·impol'\ta·nte, na ·t-omada
das decisoes que diretamente o afetam.

6 -

Estradas, terras, regime de trabalho
Os pro jetos de coloniza~ao .q ue acompanharao as novas estradas in-

dicam que se pretende uma ocupa~aQ da terra de antemao planejada e
particularmente aproprliada, que contará com financiamentos oficíais. Sera.o concentrados os empreendimentos agrícolas e pecuários, e, em parte
ao menos, os extrativistas também, pois se procura interes.sar grandes
firmas na minera~ao industrial. Ao que se sabe, nao há minérios no Alto
Xingu, mas a agricultura e a pecuária seguirao as rodovias.
Estando o território do Parque protegido por lei, a presen~a dessas
frentes econOmicas em sua periferia seria um fator de perturbacao, talvez
contoruável por uma política local inteligente, desde que respeitados seus
limites pelas estradas e pe.as frentes. O tracado original da rodovia Xavantína-Cachilnb·o (trecho da Brasília-Manaus) seguía pelo divisor dos ríos
Libertade e Suiá-Missu, na direcao .sul-nor.te e a leste da reserva, infletindo para oeste a altura da cachoeira Von Martius, já a norte dos limites
do Parque. Correm no entanto notícias da revisao d ésse tra~a.1o, que levaría a estrada de sudeste para noroeste diretamente através d'O Parque
Nacional do Xingu, cruzando o rio perto do POsto Diauarum. As conse.
qüencias sao claras: ficará inoperante qualquer tentativa ·de orientar o
contato interétniC'C>, e a comP€ticao pelas terMS poderá tornar-se irresístivel, a ponto de as alienarem. E ísto antes que haja sido possível dotar
as popula~o e s nativas de mecanismos de intera~ao econOmica e social, que
lhes permitam enfrentar com exito o process>0 de iutegracao a sociedade
nacional.
,
,
ir; portanto o novo trac;ado da rodovia um erro básico, que poderá·
levar ao fracasso um trabalh'O de anos, que foi brilhante e eficiente até
agora, e será destruido se ésse erro nao fór corrigido e corrigi.10 a
tempo.
Ainda a considerar, há a questao da economía tribal quando passar
a produzir par'a um mercad'O. A orienta~ao dominante nos círculos oficiais
é a de considerar a produ!;áo indígena patrimonio nao apenas dos que a
geraram, mas de tOda a populacao índia do Brasil. Isto, que poderia ser
justificável se as · r endas f()s sem elevadas, na prática redunda em que o
indio só vé o resulta.1o de seu traba lho em reinvestiment'Os de inter~s
se coletivo, mas nunca numa participa~áo individual néle. Disto resulta
um desestimulo a produtiv¡.dade, plenamente compreensivel sob o ponto
de vista do indígena, que se vé reduzido a c-ondicao de emprega.do erií
terras que de direito sao suas. Além do mais, temos de reconhecer que
o método alheia o indio das d.ecisOes sObre seu próprio destino e intel"ésses.
lntimamente ligada a esta atitu.de está a idéia de que a FUNAr
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funci·onar en1 t érmos empresariais e auto-suficientes (14) , ou, em última
análise, que deve o indígena pagar pela assi.stencia que recebe, se ja diretamente, s·eja pela exploragao dos recursos naturais de suas t erras: isso é
desconhecer que tal assistencia é dever e responsa·bilidade de urna sociedade que se expande, .quer se queira quer náo, a expen sas dos territórios
e das sociedades n ativas.
Náo n·os pomos contra esS'a expansao, quando m e.nos porque é irreversível. Mas, ao fazer-se, tem de ter presente sua divida para com os previos ocupantes da t er 1ra, aespreparados para lhe resistir e mais aínda para
nela se iutegrarem. Auxiliá-1os n esse pa.s so é tarefa de nossa sociedade,
e dela deve s·er o ónus econón1ico, nao dos protegid·os. E por isto que
acha1nos desaconselhável aplicar num futuro o sistema en1presarial no Xingu: o que se precisa é antever as situagoes e organizar, cien tUicamente, as
etapas n ecessárias a que um dia esses indios possam tomar en1 suas maos
a .1iregao de suas vidas e sociedades, coisa que só aprenderao fazendo.
Urna. solugao cooperativa, competentemen te orientada, que levasse o indígena a participar da administragáo de seus bens e do r eajustamento de
seus processos de produgao, seria talvez o objetivo ideal. R,esta saber
se nas atuais estrutura e conjuntura, e com urna mentalidade desenvo1vimentista e pragmática preva-ecenclo, haverá o lampejo de clar:a decisao
que a isso conduza.
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NOTAS

l.

Assinaram o documento o Brigadeiro Raimundo Vasconcelos Abolm, Heloisa Alberto Torres, Orlando Villas Boas e Darcy Ribeiro. V. SPI 1953:
98-106; Oliveira 1955 :176

2.

Entre 1886 e 1970 (Galvao e Simóes, 1966:42).

3.

Sobre estes · movimentos, v. Galvao e Simoes, 196:> :4-5; 1966 :41-43. Simoes
Ms. Monod 1970:80. Becker 1969:6.

•.

P.ara as referencias dos dados demogr'á ficos, v. Q u adro 1.

5.

Sóbre os sucessivos surtos epidemieos, v. Q uadro 2.

6.

Neste caso, como nos demais, calculamos a média habitante/casa tomando
como base o censo mais antigo dispon1vel. reduzindo assim o erro decorrente da tendencia atual ao fortalecimento da familia nuclear como
unidade co-residencial (Galvao e Simoes 1966:46).

7.

Em 1954. além dos 97 da aldeia, foram atendidos !l no Pósto Capltao
Vasconcelos (atual Leonardo Villas Boas), que viveriam dispersos nout,ras
tribos (Mota 1955:139).

8.

Oberg, incorrendo provavelmente em erro, dá 110 Mehináku em l948 (Oberg
1953:4-5).

9.

Segundo Ribeiro (1970), a dePO·PulaQao teria estimulado os C'asamentos
lntertribais. Em 1965, havia 7 homens e 10 mulheres estranhos restdlndo com os Kamayurá, e em 1969, 1 homem e 7 mulheres - o que vem
em abono daquela oplnao

10.

Há o caso anómalo de duas mulheres Kamayurá casada!'l com um Carajá,
que, tendo residido no Parque, retornou ~ Ilha do Bananal.

11.

As datas correspondem a primeira visita expontanea dos Bakairl Ocldentais ao Xingu, e a viagem de Herman 1\/[eyer.

12.

Sobre este estágio de treinamento v. Lima 1·: 167:28-31.

13.

InformaQao pessoal de Marina Villas Boas, enfermeira do P .N .X.

14.

A este respeito, v. Ribeiro 1970: 6; e Oliveira 1968.

Quadro 1 -

Evoluº'o Demográfica

Kamayurá

ano

18¡87
1938

popu~ao

max.
min.*
max.*
min.*

1940
1954a
1954b
1963
1966
1969
1970

264
216
242
198
11 01
112
94
115
118
119
118
1

fonte

Steinen
1940:150
Quain, in
HSAI 3: 327
Galvao 1949 : 33
Mota 1955 : 139
Galva o e Simoes 1966: 415
Oliveira, ms.
Silva, mS'.
E seo la Paulista de Mede.dna

Alveti

ano

1924
. 1947-48
1948
19 54¡a
1954b
1963
1967 ( ?)

popul~io

fon te
Vasconce' os 1945: 70 sg.
Galváo e Simoes 1966:42
Lima 1949
Oberg 1953:3-4
Mot a 1955: 139

*80
27
30
31
23
36
26

Galvao e Simoes 1966: 45
Kietzman 196 7: 29

Walll'á

ano

populac;áo

1887

max.* 228

1948

min.*
max.
min.

19r54a
1954b
1963

171
96
95
97
78
86

fonte

Ehrenreich, cit. p/Galvao e Simoes
1966:42
S teinen 1940:197
Oberg 1953: 3-4
Lima 1950: 5
:M ota 1955:139-40
Galváo e Simoes 1966: 45

372~fehináku

ano
1887
19419
1962
1963
19J70

tonte
*1:54
56
68
55
78

Galvao e Simoes 1966: 42
Galvao e Simoes 1966:43
Kietzman 1967:29
Galvao e s .imoes 19 6 6: 4 5
Escola Paulista de Medecina

Yawalapití

ano

populaa~o

1948
1951
1954
1963
1965
1970

28
12
25
41
41
65

fonte

Ob erg 19 53: 3-4
Galváo e Simoes 1966:43
Mota 1955 :'139
Galvao e Simoes 1966:45
Oliveira, Ms.
Escola Paulista de Medecina

Kulkúro

ano
1948
1952
1954a

popul~áo

max.
min.
max.
min.

1954b
1963
1970¡

144
140
148
14·5
139
130
118
150

fonte

Oberg 1953:3-4
Galv8.ú '1953
Galvao e Simoes 1966:43
Ribeiro 1970:295
Mota 1955:140
Mota 1955:14 0
Galvao e Simoes 19 66: 45
Escola Paulista de Medecina

Kalapálo

ano

1946a.
1946b
1948
1954a
1954b
19•6 3
197·0·

popul~ao

max.
min.
max.
min.

180
155
1,50 ( +5)
148 ( +2)
150
1'10
100
115

fon te

Galváo 19 5 3: 41... 5
Galvao 19 5 3: 4'-'5
Oberg 1953:3-4
Galvao e Simoes 19 6 6: 43
Mota 1954:140
Mota 1954:140
Galvao e Simoes 1966:45
Escola Paulista de Medecina

Txikao

ano

popul~ao

1950
1958-1959
1,964"
1967a
1967b
197 0

*60 a 80*
t.:57
*60
53
52
60

fon te

Simoes 1963: P. 1
Galváo e Simoes 19 6 5: 7
Villas Boas 1968 : 442
Villas Boas 1968: 444
Escola Paulis'. a de Medecina

Nabu.k.lvá · - ~latipúhy

ano
1948
1953-54a
1954b
1963

popuJ~áo

max.
min.
max.
min .

fon te

Galvao e Simoes 1966:43
id; Oberg 1953:3-4
Galvao 1953
Mota 1954: 139, 140-42
ídem; ídem
Galvao e Simoes: 1966:45

4:4
34
44
35
35
51
1

Trumaí
I

ano
1884
1938
1948
1952
1954a
1954b
1963
1966
19'70

popula~ao

43
43
m ax. 25
min. 1 8
18
21
19
17
2f)

25

fon te

Steinen 1942:226 , 416/417
Quain, cf. HSAI, 3 : 3 2 7
Ob erg 19 53: 3- 4
Lima 1949:25
Galva·o e Simoes 19 6 6 : 4 3
Mota 1953 :'139

<+4)

Simoes, Ms.
J\llonod 1970: 82
Escola Paulista de Medecina

Obs. : As cifras estim adas sao prece<lidas de um asterisco.
1954a e 1954b sao dados, respectivamente, anteriores e posteriores
demia d e sarampo; e 194'6a e 1946b, a. d e gripe.

a.

epi-

37f
Dlstn.ncfa
do P.L.iV.B.

B

A

1955-1966-1970

(1884}

f:

2•5 km.

Kuik'O.ro

e:

16 km.

Kalapálo

d:

12 km.

Méhináku

1946

e

1954

D

1964

4

o
4

o
20

47
8 km.

Kamayurá 58
15

b: 1-2 km.

Yawalapitr 65
17

e:

a:

o km.

Kayabf

20
25

Trumaf

56
38

Txikáo 100
60
Txukahamae 55
83
..,.

I

Le.genda: Eixo horizontal: intensidad e decrescente de con tato com a civilizac;ao. Eixo vertical: dist ancia em linha reta da aldeia on populal'.)ao ao
Pósto Leonardo Villas B oa s . Datas: infcio ,do convfvio com as entidades
assitenciais (en tre pare nteses: l.º contato dos xinguanos). Seguindo o nome das tribos: em cima, percentagem e casos de gripe na populac;ao total;
em baixo, percentagem de casos qu-e se com plicaram.

11.0

Ano

>
<

Do e n~11

1886 Blenorrag·ia
o rtCLl rni c a
1896

Tribos

Baka irí do
Kuli.:: e hu

1884 - 1920 Gripes (no in- Bakairí e
det¡;rminaclos) ou t r os ( ?)

± 1 920 Grip e
"es1>anhol a "

Bakairí
O u t ras

Populn~iio

1 a l deia

011

%

contn 1ul11utlo
(n1':re1l o1uln1lo)

1

ºº

%

óbitos/trlbo 'l'otal de óbito~ Letnlid~~e/trlbo Letnlitl~~e total Orlgent (}a Epidemia
( povon<:i\o e estmlo)

vários

?

?

?

?

?

?

25

1946

Gripe

Kala;pálo

1950

Gripe

KalapáJo

148

?

?

K amayurá

110

?

?

112
31

100 %
100 %
100 %
100 %
7 i nd.
100 %
100 %

18
8

1954

S a r ampo e
Kamayur á
complicagoes Aweti
Yawalapitr
vVaurá
Mehináli::u
Kuikúro
Kalapálo
Nahukwá
l\1atipúhy
Trum at
Outros
xiguanos

180 individuos

25
104
?
139
150
?

4 in el.

~5

?

.

?

?

?

13, 66 %

13,66 %

Pósto Kuluen e

16,07
25,80 %

6,47 %
26,66 %
?
a 33,33 %
9,52 %

o

( ?)
9 ( '?)

o

28 i no.
10 0 %

2

Trikao

53

100 %

1

1

118
115

o

o

4

58 %
.4 %
20 %
65 %
4 %
56 %
100 %
20 %

6

55 %

78

?

9
40

15

65
J 50
25
60

?

20,1 9 %

Kayabí

Grip e e
Kamayurá
pn e um ol)atías Kalapá lo
Mehin á ku
Yawalapití
Kuikúro
T r um ar
Txikao
Karabí (tr abalhadores
Txukahamae

?

.

o
o

2

1 970

?

21

100 %
100 %

Gripe e
pne umo nia

?

?

114

18 a 27
21

1967

H.osário (:MT)

o
o
o
o
o
o
o

4,65

?

P os to Jacaré
(FBC)

+

15 días

?

Galvllo 1953
Galvao e Simoes
1966 :4 5
Galvao 1953 :3-4
Galva o e Si m oes
1966:45

4 meses :;y1ota, L. S. cla 1955
~1ota, J . L. 1955

17,85 %
13,33 %

;)

')

Fundagao Bras il
Central
Pósto Jacar é
(FBC)

?
12

Ribeiro 19 70: 280

.

?

?

Fon tes

?

vários

?

?

D11ra<:iio

6,47 %

6,4 7
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ALGUNS DADOS PARA A HISTORIA RECENTE DOS
íNDIOS KAINGANG

CARLOS DE ARAUJO MOREIRA NETO

O pres~nt e trabalho pretende fornecer urna v1sao introdutória dos
problemas e tensoes sofrídos pelos diversos grupos indígenas Kaingang
do Brasil meridional, a partir dos primeiros anos do século XIX até os
días presentes.
Os Kaingang, em sua época de maior expansao, ocupavam regióE.s
muito dilatadas dos atuais Estados de S. Paulo, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, chegando a atingir áreas limítrofes ( com o território argentino, por exemplo) . Aceitando-s·e como certa a admissa.o corrC:nte n a etnología brasileira .::J.e que ésses índioS' seriam fundamentalmente
idénticos aos Guayaná do planalto de S. Paulo; a docum enta~ao disponível sóbre eles cobre um período de mais de quatro sécu los de história.
Os I<:aingang ocupam ainda h·oje, apesar da diminui ~ao drástica de
seu númer o, fracoes d e tEirra Ioca:izadas em quase todas· as suas antigas
áreas tribais, estendendo-se do centro do E stado de S. Paulo, na regiao
de Baurú, ao norte do Rio Grande do Sul, no alto Uruguai.
As penetracoes expl·oratórias, s·eguida s do a largame nto da coloniza~ªº das regioes litoraneas do Brasil m erid ional e·m direcao ao oeste, em
bus~a do rio Paraná e do Uruguai, que se intensificaram a partir da.
segunda metad e do s·éculo XVIII, encontraram em seu caminho grupos
consideráveis de Kaingang. Os primeiros c·ontat os permanentes e intencionais com e.s ses Kaingang arredios do interior registraram-se nos campos de Guarapuava, no Paraná, por volta de 18101, no curso de urna "guerra ofensiva" ordenada contra ·os mesmos pelo Príncipe Regente. Deed e
entao, os vários segn1entos ou sub-grupos Kaingang vém sendo submetidos a pressOE.s crescentes que, em muitos casos, determinaram a perda
de seus territórios tradicionais, o engajamento compulsório, em . e.stado
servil, nas atividades produtivas de fazendas· ou vilas, a dispersa.o e a
depopulagao e, ev e ntua ~ mente, a extincao integral de alguns grupoS'. APesar de todos ésses fatóres, os Kaingang constituem hoje urna das mais
numerosas "trib·o.s " brasileiras, reunindo urna popula~ao total de 3 a 4.000
indivíduos (Darcy Ribeiro, 1 957:76).
:Este fato deve se·r ressaltado, de imediato, por sua significacao: embora subme tidos a situagoes de priva ~ao e .de opressao graves e co·ntinuadas, os Kaingang consegu iram, de alguma sorte, s-obreviver, e nada indica
que venham a desaparecer em futuro previsfvel, seja por urna improvável assimilacáo a populagao nacional, ou pela simples extincao biológica
- dos grupos remanescentes.
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!\'o prefácio a um livro sObre .indios dos Estados Unidos, o etnólogo
D'Arcy McNick:e, especialista em problemas· de política indigenista, refere-se a urna tendencia muito difundida em seu país desde meados do
séculú passado, segundo a qual o "pele vermelha" caminhava inexoravelmente para a extin c;ao. A afirmativa, inclusive pelo que continha de
"wishful thinking", era aceita com<0 verdade axiomática em todo.s os circu1os do pafs, inclusive nos setores oficialménte incumbidos da defesa e
protecao aos indios. Somente os indios mesmos é qu e pareciam resistentes a aceitacao do prognós tic-o funesto, diz McNickle.
Em r elacao as populacoes indígenas brasileiras, a atitude carreta
parece s·er, em prüneiro lugar, o exercício de urna vigi'ancia permanente
quanto as ameacas e atentados que se cometem contra as popu lacoes
indígenas e que devem ser analisadas e denunciadas em t6da a sua extenS"ao e gravidade. l\:luitos grupos tem sido levados a extin!;ao por influencia de tais fatóres e parece pruden te admitir que o devassamento
das últimas áreas virgens do país, associado a urna política geral pouco
senS'ível aos interés.s es e direitos ctas populacoes indígenas, submeterao
a risco grave os grup·os mais dire tamente amea<;ados.
Entretanto, nao parece certo ou justificável encarar os problemas
exi.stenciais da populacao indígena, tomada globahnente, s.egundo urna pers·pectiva que a ve inexorave1mente fadada a desaparecer en1 prazo curto ou
previsíve ~ . 'l'al atitude na:o é corre.ta. Primeiro, porque a experiencia histórica tem den1onstrado a surpreendente capacidade de sobrevivencia de
pequenas minorias étnicas que encontram condigoes mínimas de viabilidade existencial em meio aos mais drásticos processos de aviltamento
cultural ou de liquidacao biológica. Mesmo nas mais tradicionais s·ociedades da Europa ou Ásia, se encontram exemplos expressivos deste esfOrgo bem sucedido de sobrevivencia: bas·cos, ciganos, lapoes, os Ainu do
Japfüo, etc., sao um testemunho da capacidade de existir e de resistir
como povo e como cultura.
Em segundo lugar - e aquí parece estar o ponto mais importante- ,
nenhuma política conseqüente em defesa dessas minorías ser á possível se
é admitida previamente a inevitabilidade de sua desapari<;áo.
Na selecao d·os dados para e elaboragáo d o presente traba 'ho, nao
houve a preocupagao de utilizar, de modo exaustivo, a vasta bibliografia
existente sobre os Kaingang, mas se pretendeu, simplesmente, ilustrar com
algumas informagoes obtidas de fontes impressas e da documentagáo d e
arquivos, discriminadas na bibliografía, urna seqüencia parcial e esquemática d·os eventos históricos que ce>ntribuíram, de modo significativo,
para as atuais condigoes de vida dos Kaingang.

Sao Paulo e Paraná

Os Kaingang de .Quarapuava foram bruscamente arastados de seu
estado de autonomía tribal e imersos num sistema de relacoes traumáticas com a sociedade nacional, a que nao podiam fugir ou se opor, ero
virtude de urna série de problemas de política internacional. Os conf:itos
usuais entre os dominios espanhóis e portugueses· na América, particularmente agudos na bacía do Prata em conse,qüencia das fronteiras indefinidas,
impeliu a metrópole, ao tempo do marqués de Pombal, a urna série de
tratados, fixacoes de limites e r eforgamento de fronteiras. A partir desta
época, sao feítas várias E:xpedicoes, com maior ou menor s·ucesso, em
direcao ao río Paraná, buscando fixar meios de contato entre o htoral
e esses sertoes, expedigoes "além dos interesses .que podiam dar ao Estado, facilitando a comunicagáo co1n o Paraguai e suas adjacénclas, vigía-
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riam as fronteiras, estabelecndo ali algumas colOnias" ( Chagas Lima,
1863:44).

Como o acesso mais direto entre Curitiba e Q río Paraná se fazia
caro.pos de Guarapuava, decidiu o Ministro de Estado de D. Joao
VI, o Conde de Linhares, ordenar uma expedicáo de conquifrta a Guarapuava. A Carta R égia de l.º de Abril de 1809, que determina tal expedicao, nada fala de seus motivos últimos, talvez por razoes dip.omáticas.
Em lugar dis:so, o texto, após enumerar ataques de indios Botocudos a est rada que liga Lages a S. Paulo, identifica-os com os grupos indígenas
dos ca1npos de Guarapuava, o que nao parece muito pl"ovável. A verdade,
entretanto, é que -na Carta Régia se ordena urna "guerra ofensiva" contra
estes bárbaros indios: "que deveis organizar em corpos aqueles Milicianos de Coritiba e do rest-o da Capitania de Sao. Paulo que voluntariamente q uiserem se armar contra éles, e com a meno·r des'Pesa possível
da minha Real Fazenda, perseguir os mesmos indios infestadores do meu
território; procedendo a d eclarar que todo Miliciano, ou qualquer mor ador que segurar algum déstes indios, poderá consideral-o por quinze anos
como prisioneiro de guerra, destinando-os ao servico que mais convier" ...
Mas o essencial é a conquista e colonizacao dos campos e, nés.s e sentido,
sao ministradas instrucoes minuciosas s·Obre a distribuicao de s.es1narias e
sobre as espécies que devem ser plantadaS".
Essas "guerras justas" de D. Joa:o V:I sao empreendimentos rigorosamente auto-fiuanciáveis: os soldados e particulares que se alistam nelas
suportam quase todos os gastos, com a esperanca de se pagarem em escravos indígenas e em terras. Pode-se imaginar com que afinco os membrQs da expedicao procurariam capturar qua!quer "indio bárbaro", sem
fazer distingao entre grupos hostis e aliados. A documentacao posterior
sObre Guarapuava revela dados esclarecedores a éste respeito. O cape1ao
da expedigao, vendo prejudicado todo o S'eu trabalho pelos "bugreiros",
nao eré muito nas técnicas de conquista pelas armas. Refere-se aos moradores de Itapeva e de Lages, que flzeram guerra a grupos hostis e
"tém aib usado em trazerem para seu servic;;o alguns gentios. . . e parece-me
que esse.s cativados deviam remover-se C'Om presentes para seus compatriotas e promessas de serem bem tratados, afim de amigavelmente procurarem a nossa comunica!;áo; entao, me persuado, que viriam chegando-se a civilizacao. Porém na expedicao com o pretexto de salários insignificantes, doac;;oes inválidas, com o titulo de os polir, ou com a especioS'a capa de doutriná-los ... passou esta matéria desde o ano de 1812
até 1819 em relaxacao, nao se a tendendo que a disposicao régia dizia:
- ·q ue .somente incorreriam na pena de cativeiTo :r;io caso de fazerem a
guerra e sere·m tomados prisioneiros dep·ois de estarem sujeitos; ou que
também se fOsse feita com as armas na mao por alguma horda particular;
fatos porém que náo aconteceram. Tais eram os esforcos com os quais a
C'Obica dos particu:ares pretendía escravizar os indios, maiorm ente no ano
de 18'18 no qual (por ausencia do Missionário e Comandante) alguns
dos habitantes foram inquietar as hordas existentes nos sertoos, movendolhes bruta guerra ; e aprisionando a muitos, conduziram com-o despojos
a quatro meninas e quatro meninos, que venderam a Brasileiros; os quais,
recon.hecidos livres, foram restituidos A aldeia, a excecao de um, que
ainda hoje existe em poder do me.smo que o fizera comprar por interposta
pessoa. Com o pretexto de os doutrinar, também houveram outros que
recolheram para suas casas, para seu s ervico, indios da m esma aldeia"
(Chagas Lima, 1863:60).
~ : os

O balanco final que faz o missionár io da expedic;;ao a Guarapuava re-

vela tensoes e conflitos entre os indios, mas um rancor contra os brancos, prenunciando inevitá.veis hostilidades no futuro. Registrou-se urna severa epidemia, com meses de duracao e número elevado de mortes. Al-
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guns grupos abandonaram definitivamente a aldeia de Guarapuava .e outros ai:> vezes reaparecem em athude hosti '. .
A legislac;;ao explicitamente repress·iva, que caracteriza as re ~a~ oes
com grupos ind1gena8: no período de D. Joáo VI, seria mantida sem modifica~o es maiores após a indep.e.ndencia do Brasil. Ape.sar diss•o, urna per~
pectiva mais benigna em rela~ao aos índios era cultivada e as vezes mesmo
tornada pública em cer tos setores da socie.dade. Na turalmente, os defensores de u1na nova filosofía e1n relac;;ao ao indi·o seriara originc.i.rios de uni
m eio urbano 'e intelectual mais refinado.
Em 178~, l\'loniz Barreto, "capitao de infantE:-ria do H.egin1ento úl:l
Estremoz" elabora -e dedica o seu "Plau·o sobre a Civiliza~ao dos índ1os
do Brasi." ao futuro rei, D. J oao, Príncipe do Brasil. O plano pre .. ende
opor-:Se ao "systema quasi geral, e seguido pelos pollticos _da na~a:o (qu e
melhor lhes chamara eu inimigo.s d'ella) . . . salvando-o.s da ignorancia e
da abje~ao de sua condi~ao atual. . . para de um golpe cortaT ·os abusos
e fazer nascer n'aquelle vasto paiz a paz, a civilizac;;ao e a prosperidade".
Nas maos do príncipe está a reden~ao dos indios brasileiros. Caso este
aceite a s·ua defesa, tod·os os indígenas "appelidarao a V. A. príncipe
inag·na nimo, pai da pátria e pro i.ector dos Americanos" (Moniz Barreto
1 8 56:34-35).
A posi~ao de D. Joao, regente do Reino, foi, com-o se sabe, de onentac;;ao precisamente invers a, réstaurando o conceito de "guerra justa" ou
"ofensiva" e estimu lando a f'Ormagao d e "bandeiras" de particu .ares coro
a autorizaQao de cativarem e escraviza rem quan1.. os indios "hostis" surpreendessem. Já em 1 798 manda faz er exp edi~oe.s deste tipo contra íncilos
<io Araguaia e os Timbira do l\'1aranháo.
A. reuniao das Córtes Gerais en1 Lisboa, inaugurada n·o ano anterior
a independencia do Brasil, foram levadas algumas propostas .sóbre o mesmo tema por representantes brasileiros. Dive,r sas enLre sí pela per.spt)Ctiva pessoal e a origem dos seus autore.s , elas. conservarrí entretanto urna
certa unidade se consideradas em contraste com as preocupa~Oes don1i~
nan .es nas Córtes, ostentando urna p E:: rspectiva uativista, espécie de indianismo prático que antecedería de algumas décadas o· indi.anismo romantico de meados do século XIX.
Urna des·sas propostas foi o conhecido en.saio de José Bonifácio de
Andrada e Silva, "Apontamentos para a Civilizagao dos indios Bárbaros
do R eino Unido do Brasil" que, após a lnde pen:dencia, seria submetido a
outra assembléia, a Constituinte brasileira, com peq uenas mod i tica~oes de
de .alhe (Boehrer 1960:206). Quatro outros de putados brasi.eiros as Cortes apresentaram p ianos ou recom E>ndagoes sóbre indígenas: Francisco Ricardo Zany e José Caetano Ribeíro da Cunha, do Pará; Francisco Monit
Tavares, de P ernambuco, e Domingos Borges d e Bar ros, da Bahia. As tensoes e dificuldade.s políticas em que se debatia Portugal as yesperas da
i·ndependéncia do Brasil nao criavam um clima propicio a discussao do
tema. As pro postas foram arq uivadas sem 1naiores exames ou interésse. O
plano de José Bonifácio, re-apresenta do em 1 8 23 a Constituinte Brasileira, t eve o mesmo destino. A prevale ncia dos interesses tradicionais na
condugao dos negócio.s económicos, sociais e político·s do Brasil no reinado
de Pedro I e o progressivo afasla1nent·o de Bonifácio e seus irmaos dos
centros de poder fizeram com que a primeira Constitui~áo brasileira
fósse praticamente on1issa no que se refere a dispositivo sobre 1nct1os,
ratificando na prática a continua!tao da política anti-indígt.na de D. Joao
VI. Na verdade, os dispositivos mais agressivo~ de tal política só foram
r evogados em parte em 27 de outubro de 1831 alguns meses após a
abdica~ao de Pedro r. A supressao dessa legislagao na-o. Tepresentaria,
entretanto, urna mudanga substancial nas rela!:oes objetivas entre indios
e brancos. Do mesmo modo que, durante o· período colonialv ·as medidas
protecionistas em favor do índio tinham existéncia meramente - formal, en-
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quanto os dis·positivos repressivos eram se1npre ampliados e generalizados
na prática, justifica ndo e acobertando tOda sorte de violénciat ·e esbulho.
Os dez ano·s que se seguiram a abd ica~ao de Pedro I , se bem que
menos drástiC'os· em termos de legisla~ao formal, consagrariam na prática
a continuidade do processo de domina~ao e de exterminio em níveis de gravidade talvez mais funestos .q ue os do período anterior. Náo só prosseguir a.m em a~ao os métodos tradicionais, como se produziu, entre 1 835 \::
1840, a.través d a sangrenta repressao militar contra a r evolta geral das
populagoes indígenas e n1estic;as da Amazonia da Cabanagern, provavelmente o n1ais grave e sistemático processo de exterrnínio de grupos tribais
de toda a história do país.
No que interessa mais paTticularmente a história dos indi·os Kaingang, o periodo impE;rial fornece ·u.r na documentac;ao suficientemente consistente para definir-se, ero Unhas gerais, o processo de envolvimento gradativo dessas popula<;oes e seus resultados n ecessários, como a espolia~á.o
territorial, a desorganizzac;ao social e cultural, a miséria e a depopula~ao.
Os relatórios dos prE:.sidentes d as provincias de Sao Paulo, do Paraná (independente da primeira a partir de 1 8 5 3), de Santa Catarina e d-o R.ío
Grande do Sul, constituem a do cumenta~ii:o básica para a reconstitui~ao
da história Kaingang no período.
Em 18 43 o govérno imperial resolveu confiar a iuissionários ca.pu.
c~inhos de orig·em italiana a orgauizacao e execucao da cate.quese religiosa da pop.ula<;ao indígena aldeada em todo o país. Esta ordem religiosa passou, assim, a- t er urna influencia decisiva na conduca·o da política
indigenista do império, cabendo freqüentemente aos missionários o exer.
cicio de um poder com pleto sobre os indios, a despeit:o dos "diretores de
í-n'd ios" e de outros funcionários leigos criados pela legislacao posterior.
Recém-chegados ao país e sem qualquer conhecimento objetivo ou ins..
trumental sObre as popu!acoes que deveriam "converter", os capuchinhos
tiveram insucessos repetidos em sua aca:o catequetica e assisténcial. Os :relatos individuais de inissionári·os ou as crónicas da ordem, de resto bem
mais francos e explícitos na, exposi<;ao de seus problemas e fracassos que
os docu1nentos habitualmente disponíveis sóbre missoes, constituem um
farto manancial de dados de interesse etnológioo e indigenista.
A fim d e completar os dispositiv-0s legais sóbre indi·os no Brasil, foi
promulgado e m julho d e 1845 o decreto n . 4126, que regula e complementa
a leí n. 317 d e outubro de 1843. ~ ste decreto foi ch a mado o " Regimento
das Missoes", mas , além de atividades puramente missionárias, fixaba as
bases administra tivas de um novo sistema de agao indigenista, que se manteve sem modificacoes fundan1entais durante todo o periodo posterior.
O novo siste1na prévia, a criacao, em cada provincia, de urna Diretoria
Geral dos índios, pr·ovida por nomeacao imperial En1 c~da al.d.eia haveria
um diretor, nomeado pelo presidente da provincia sob proposta do dirétor
geral. O regulamento previa ta1nbém a. presenQa necessaria de um missto.
nário em cada aldeia, com amplia auton omía em sua área de agao es·pe.
cffica.
Os propósitos mais gerais da po ~ íti ca indigenist a visavam a, integra.
cao do índi•o a S'O ciedade n acional, a qual deveria emprestar sua colaboracao como forca de trabalho nao q u.alificado, principalmente nas áreas
rurais e en1 certas outras atividades particulares, como em obras públicas, em transportes fluviais e na marinha. A abo~icao do tráfico de escravos ~fTicanos para o Brasil e a expectativa de urna extincao completa do
regime escravista, no futuro, repres·entavam uma ameaca ponderável a-o
sistema de producao dominante no país que poderia ser vencida, pelo menos em parte, pelo engaja mento de indios dóceis e aldeados', C'Omo reserva
permanente d e máo-Oe-obra de baixo custo. A conversa.o relig iosa dos
fndios, associa da aos rudimentos de urna educa<;ao escolar "civilizadora",
também a cargo do missionário, e, acima d e tudo, seu progressivo dis-
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ciplinamento e treinamento pel-o trabalho coercitivo, constituíam o meio
básico de realizar os objetivos últimos da política indigenista do império,
tal como esta foi formulada no Regimento de 1845.
Imediatament.e após a aprova<;ao do Regimento .d.as Missoes, foi exigido as Diretorias Getais de Indios das várias ,provincias do império um
relatório básico sobre o numero e localizagáo das aldeias indígenas. O
autor do relatório referente a Sáo Paul'O foi Machado de Oliveiia, político
e historiador que, em 1846, ocuparia a Diretoria Geral dos Ir1t1:lios da provincia. A este interesse intelectual, somava Machado. de Oliveira urna c-onsi-derável experiencia no trato co1n •os problemas cruciais das populagoes
indígenas e sertanejas do país. Como presidente da provincia ao Pará, no
inf.cio da década anterior, :Machado de Oliveira fóra envolvido .pelas complexas tensoes e conflitos de caráter ec·o nómico e sócio-cultural que de.
terminaram a já referida rebeliao indígena e mestiga da Caball.agem. ~E.u
afa:stamento do governo do Pará deveu-se as press6es de negociantc~ s, prcprietários de terras e políticos regionais, quase todo portugués.es, e que
se esf·orQavam por prepetuar
situagao co'.~onial pré-existent e, ba'Seada na
exploragao do trabalho de indios· e mestigos.

a

A. perspectiva política nativista desta fase, l\ilachado de Oliveira sotnou
a consciencia de que se faziam necessárias reformas profundas na estrutura económica e social do país, com·o condiQao prévia de integragao plena
e produtiva das minorías indígenas a socíedade nacional. Esta. sensibilidade, pouco usual entre os administradores e intelectuais
do período, fa1
zem ,dele um do mais participantes defensores· d·os interesses indígenas
em meados do século XIX.
Um relatório do presidente da provincia de Sao Paul'J ·em 1847, M. F.
Lima e Silva, refere-se a pirticipagao de l\1achado de Oliveira na condu<;ao
dos negócios indígenas na provincia. O documento revela também um dos
elementos mais característicos da poli: ica indigenista imperial, expresso
na atitude puramente legalística e formal do governo da provincia em
relagao a problemas vitais dos grupos indígenas da ragifuo. Quando o im.
perador visitou Sao Paulo, por essa época, os indios de várias aldeias fi.
zeram chegar a té ele "reclamagoes de usurpaQoes feítas em terras a que
éles julgam ter o direito -de propriedade; e com·o estas representaQoes se
reproduzissent e algumas contives$,em matéria que se achava há muito
sujeita ao fóro judicial, foi indispensável anui'r a exigencia do Diretor
Geral, qúe solicitou desta Presidencia a nomeagao de um Adv<0gado dos
Indios, q·u.e especialmente tratass·e no contencioso das causas de reivindl,
cagao de suas terras" (Lima e Silva, 1847:10 1).
1

A óbvia r elutancia em contratar un1 advogado para os índios foi re.
solvid·a afina! p-or urna soluc;ao de compromisso ca racterística da tra.digao
política brasileira: nomeou-se para o crrgo um deputa.d o provincial, J. A.
Pinto .Jr., que, por origem e interesses, se vinculava a setores anti-indígenas. De resto, com·o adiante se verá, a ausencia. de meios ·materia.is para
suportar as custas judiciais, e a parcialidade dos tribunais, garantiam antecipadamente o fracasso da n1edida.
A .posigao crítica e renovadora de :Machado de OliveiTa transparece
claramente no relatório de um novo presidente de Sao Paulo, dirigido em
1848 a a Assembléia Provincial, em que se tem um testemunho valioso do
caráter fortemente .desinte.grativo dos aldeamentos, tais con10 foram preV·istos na reforma de 18 4,5: "A história desses estabelecimentos em nosso
país é quase por toda a parte a mesma: forma-s·e um a..ldeamento onde se
acumula um número maior ou menor de familias indígenis; fazem-lhes
-dt~gos, dao-lhes terras, etc., mas um pouco depois esses pobres salva.gens,
g¡;m direºªº e sem garantía, fechados, maltratados e de:Spojados de · suas
propriedades, ou vegetam na miséria, ou voltam as matas, nao levand-o ele
seu contato coro a civilizaQao senao mais alguns vicios que n.ao conheciam .. t.renho estado en1 lugares onde vagavam nao há mui t:os· anos· cen-
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tenas de familias indígenas e onde entre tanto se ve apenas u1n ou outro
individ uo muito raro, e em tal estado de abjeQao que cau sa asco. Náo
sei por que fatalidade parece que esta ra~a infeliz está destinada a desaparecer tota.Imente da face· da terra". (Leite Ribeiro, 1848:14).
Em re..agao as providencias a.dotadas após a regilnento de 1845, e
em decorrénc1a direta da peti~ao dos índios de S. Paulo ao imperador,
o reiatório citado inforn1a que foram tódas inúteis: "O dE.creto de ~4
de julh-o d e 1845 inculcava o renascimento de uma nova era para os
desgra~ados indios; m as sua influe n cia tem-se feito pouco :Sentir, por vh· ·
essa medida de.sacompanhada de o u tras indispens-áveis na prática.. . F-oram restabelecidos os aldeamentos de Carapucuyba, Baruery, Itaquaquecetuba e Sao Miguel, e -n omeé.dos os diretores na rorma do cite.do d ecr t to:
mas n en hum fruto se colheu désse passo ; porque, tratando-se d e congregar as famíiias que se achavam dispersas, notou-se que intrusos se
havia m apossado das terras concedidas aos seus antecedentes e que de
direito lhes per tenciam, ¡)ara reivindicá-i.as, nomeou-se um advogado~
que pouco ou nada tem feito, visto nao haver quota consignada para despesas com os competentes pr-ocessos; duvklo mesmo da eficácia de tal
meio; pois qu em conhece a chicana de nossa fóro, as- delongas e inúmeras dificuldades ineren,tes a e.s sa espécie. de ac6es, aind.a quando movid&.s pelas própias partes interessadas, nao tem razao de esperar grande coisa, sendo as partes uns p·obres in.dios". (relat. cit.: 14).
A situa~ao em outras partes da provincia nao era meihor: os grupos
Apapocuva-Guarani que se vinham estabelecendo na sE:rra de Santos, junto ao li~oral, deEde ·o inicio da, década anterior, pós ume:., longa migracao
mítica em bu.s ea da Terra-sem-1\llales ( Yvilnaraéy ), que até aí os conduzira
desde o sul de Mato Grosso e do Paraguai, viviam fanüntos e dispersos.
Nas vizinhancas de Qeluz, ao norte de pr ovincia, famílias indígenas dispersas '·viviam f·oragidas e ameacadas de serem reduzidas a cativeiro
por pessoas ma.. inttncionadas. Tratou-s·e de nomear um diretor que ...
por primeira incumbencia defendesse essas familias de tao criminoso
intento. . . mas ignora-se até o presente o resultado dessas providéncias,
vist-o que os respectivos diretores nada tem informado a ése respeito"
(relat. cit.: 14) .
Enquanto isso, os Kaingang r E.c entemen~e pacificados em Palmas sofriam de um lado o ataque de grupos hostis (estiro u lados pelos "pacificadores" s·egundo urna velha técnica colonial de .prom-over lutas iiiternas), de outro, as pressoes de propietários de terras que se esforcavam por ocupar seus territórios tribais. Por último, ésses indios eram
permanentemente h·ostilizados por fór<;as arn1adas dirigidas contra eles
para neutraliz<lr qualquer ameaca eventual que pudess-em opor a nova
estrada entre a provincia de Sao Paulo e o território de Missoes, no
Rio Grande do Sul. A valoriza<;ao das terz:as servidas pela estrada contribuiu para que novas tentativas de desalújamento se exercessem contra as
áreas ocupadas pelos indígenas. Ao mesmo tempo, a Assembléia Legis.
lativa de S. Paulo reclamava insistentemente a transferencia dos indios
de Guarapuava
para o aldeamento de Palmas medida por ela decretada
•
em consonancia com os interésses imobiliários já referidos. Após- esclarecer o caráter privatista dos moti vos que j-ustificavam a medida. o Diretor Geral Machado de Oliveira opunha-se a m esma, informando que o
aldeamento de Palmas nao havia recebidQ qualquer concessao d e terra¡;
e que, ·de qualquer n1odo , "C'onsidera inexeqüivel a medida da remo~ao".
O presidente de S. Paulo em 18 52, J. T Na buco d e Araújo, resumí¡:¡.
para conhecimento da Assembléia Provincial as vicis-situdes sofridas pelos Kaingang de Palmas e Guarapuava após os sucessos atrás referid-os:
"Sabeis, senhores, · a históri a ominosa dos aldeamentos de Guarapuava e
Palmas que se dis-so~ veram e extinguiram sucessivamente em raza.o de
terem sido os indios a éles pertenecentes barbaramente trucidados e es-
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poliad'Os das terras que por sesmaria lhes foram doadas e m Guarapuava; a reivindica0ao destas terras usurpadas, e o restabelecimento do
aldeamento de Palmas, cujas ventagens s·ao manifestas en1 razao de s·ua
posi<;áo topográfica nas margens do Iguassú, parecem ser empresas difíceis, porque para a primeira é preciso dinheiro a fim se intentare1n
as a~oes judiciais competentes, para a segunda c·onvém com muito tento
e peseveranga desvanecer a desconfian~a de que os ín.1.ios daquelas para.
gens estao dominados em razáo dos fatos que ali acorreram: algumas medidas tendentes ao restabelecimento e manuten!}ao déste aldeamento vos
f'Oram apreesentadas pelo Diretor dos Indios em urna representa~áo que ele
vos dirigiu". (Nabuco de Araújo, 1852:31).
O ano de '1 8 5 3 marca a separac;áo de tóda a regiao sul da provincia
de S. Paulo, que passa a constituir a província do Paraná. A maioria
dos Kainga.ng, inclusive os de Guarapuava e Palmas, do Piquiri e do
Tibagi, passam a fazer parte da nova provincia. Os grupos que perman ecem em território paulista, na regiáo de Baurú, s·ó passaráo a importar para os propósitos deste trabalho na primeira década do século
XX. Vale entretanto ·u,m a , última r eferéncia a documenta~ ao paulista para
urna visao de conjunto da .situa~ao indígena na provincia, em 1856, se..
gundo r elatório do presidente Roberto d'Almeida; analis1,ndo as causas
dos repetidos insucessos da acao indigenista leiga e missionária, o presi.::Ien te ex-pressa a crenca de que o segrédo de trañsforn1ar indios bárbaros em cidadaos prestantes desapareceu com os jesuítas. S. Paulo oferece urna "prova caba.l desta triste verdad e". Pelo recenseamento de 1732,
havia na província 141.1 82 indios, "os quais foram entregues pela extingao d a Companhia a administra<;áo de váTias ordens religiosas, e seu
inúmel'o em 1821 era quase nulo segundo memória do Governo Provincial ao Ministro do Im.pérh'.> em 22 de f evereiro de 1827". (D'Almeida,
1856:25).

A conclusao a que chega o presidente, face as causas e remédios
desse d espovoamento das aldeias, exprime urna atitude característicamente anti-indígena, própria do círculos dominantes· do Império em meados do século XIX. O rela tório q uase sugere que a extincao rápida dos
indios da provincia é mais ·urna prova de sua barbárie: preferem morrer
a se civilizar e. ser úteis. Diz-., o presidente a Assembléia Provincial: "No
meu entender, senhores, enquanto os ai!deamento.s nao forem submeUdos
a um r egime especial e severo, em virtude d'O qual os indígenas, sobre..
tudo os jovens, sejam obriga.1os ao regular desempenho de certos dever es, de cuja prática possa resultar sua paulatina civiliza~ao, quais, entre
outros, os de residirem efetivamente nas aldeia.s. . . de se instruirem na
do·utrina crista, de aprenderem as primeiras let ras , de se empregarem
na lavoura ou em "Oficios mecanicos, nada se pode rá obter, quer em relagao ao Estado . . . q uer mesm·o em rela~áo aos indios, que continuarao
a permanecer nos antigos hábitos de vida errante e de barbaría, tra.
zendo sempre em continuo sobressalto as provoacoes vizinhas". (Relat.
cit.: 25).
nada se diz do· preco pago pe-~os índios por éste enga.
jamento que, em última análise, esclarece as causas de seu rápido 'exterminio. Na verda-Oe, os problemas existenciais dos fndiüs náo tém qualquer
imp'()rta.n cia, a na o ser quando referidos como utilida.:le ou entrave a rea.
lizac;ao dos inter ésses da .s ociedade nacional. Como se ve, as teses da submissao do indio a um "regime severo" (A Carta R,égia de 18:018, que
manda fazer guerra aos Kaingang usa os mesmos termos ) de expoliacao
e violencia, C'Ontínuam atua.ntes na ideología oficial do império, e assim
será até o fin do regim e.
Na recém-criada provincia do Paraná, os sérios problemas vividos pelos Kaingang dos campos de guarapuava foram agravados pe'a nomea~ao
d e um rico faze ndeiro da vila de Castro, Manoel Ignacio do Canto e Silva,
~·aturalmente ,
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como Diretor Geral dos Indios da província. A conquista desses campos
fez-se com a participa<;ao. de "bandeiras" particulares organizadas por fa~
zendeiros da mesma origem, que, nos termos da legisla~a'O repressiva do
período de D. Joao VI, associaram-se as tropas regulares e acabaram por
apossar-se das terras d e toda a regiao. É óbvio que a nomeac;ao de semelhante Diretor Geral nfüo oferecia muita garantía aos in.dios quanto ao
zelo na defesa de seus direitos.
ú re la tório do pl'imeiro presid€nte do P aran á, Zacarias de Goes e
Vasconcelos, em 1854, dá a medida dos conflitos que se acumui!avam na
área Kaingang. O presidente re.f ere-se a milhares de índios "selvagens"
que ameac;avam os pontos mais exp·ostos da ragiao de Guarapuava. Todos
os índios aldeados haviam sido expulsos d esta vila, inclusive o "cacique"
Virf e seu grupo, apesar de ser éste um individuo a servigo dos fazendeiros da área, que o usavam para ataques a outros bandos ou segmentos
Kaingang. Com um total de 152 pessoas. o grupo de Virí foi refugiar-se
em Palmas, onde €ncontraria muitos de seus antigos inimigos (Zacarias,
1854:61).
Em 1855, o mesmo presidente faz um ilevantamento da situa<;ao dos

aldeamentos em toda a provincia. Palmas é descrito como ánico que apresenta urna situa{;íio mais ou m enos regular, "mas falta-lhe o que mats
imP'(>rta a prosperidade dos indios, porquanto nao há missionários nem
éles possuem terras para cultivar e vivem por is-so expostos a extrema in.
digencia" (Zacarias, 1815·5:46). É um tanto singular o conceito de regula.
ridad-e aplica do a urna comunid ade humana sub1netida a tais privagoes.
Deve ser recordado, entretanto. ou e ·o critério básico para o julgamento da
S'ituagao nao se refere aos indios, e sim a .s ocie-dade nacional. Na medida
em que aquéles nao ameacem esta, o aldeamento ·P oderia ser consideradQ
regular, independentemente de suas condigoes inte rnas.
No mesmo documento, o presidente Goes e Vasconce:os refere-se a
instruc;oes recebidas do l\lfinisterio da JustiQa, em que se fixam algumas
br.ses novas para o equacionamento do pro·b lema indígena. É definida como
q uE.stáo prioritária a. atragao d as "hordas selvangens" do Paraná, Mato
Grosoo e E spírito Santo, "confiando mais que tu do no poder da religiao",
Nessas áreas críticas, ·o governo central ~mpor tará todas as despesas de
transporte e manuten<;áo de missionários, a quem caberá exclusivamente
o controle das aldeias. O presidente faz a s consta tagoes usuai.s sobre a situ a~ao de penúria da populaga·o indígena : "A injusti<;a do que tém sido
vítimas os salvagens que acreostaram na civilizagao dos seus conquistadores é manifesta e incontestável'.J (Z acaria, 1855: 49). Esta constatagao
nao leva, entretanto, a qua·lquer providencia objetiva em favor dos índi'Os:
o presidente confes·sa sua incerte.z a sobre o que faz er para resolver a questáo; hesita em desapropriar terrenos para dotar os grupos expoliad'Os ou
recenten1ente atraídos e nao quer usar terras devolutas para constituir
urna bas·e física e produtiva para os aldeamento.s.
O vice-Presidente do Paraná, em 1 856, H. Beaurepaire-Rohan, e1n
mensagem á Asse1nbléia Legislf. t iva, informa que só restam em Guarapuava alguns índi·os, "integrados" e qua.se indistintos da popula<;áo na.
cional. Para exemplificar o grau dessa i-n tegra<;ao, afirma que muitos deles
es tao ligados a sociedad e envolvente por casamento: trata-se, portanto,
d e mulh eres, mantidas pelos colonizadores como parceiras sexuais. O aldeamento Kaingang de Guarapu a va, como tal, h avia deixado de existir.
( Beaurepaire-Rohan 18 5 6).
Outro fato importante revelado por Beaurepaire-Rohan é o que se refe re a utiliza<;a·o regular e freqüente de certos "caciqu es" ou "capttaes"
in.:Jfgenas, aliciados mais ou menos oficialmente para combater grupos ho~
tis ou nao totalmente submissos ao dominio da sociedade Tegional. Em
1843, o chefe Kaingang Vict·o rino Condá, de Guarapuava, toi estimulado
pelo co1nandante militar da colOnia a atacar os grupos indígenas que se
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concentr<:vam na. regia'º de Pa!mas, a pretexto de resgatar crian~as brau.
cas. que, estariam em seu poder e de for~á-los a vir aldear-se em Guarapuava. Como resultado final, um gru1po de indios que tentava escapar ao
aldeamento foi persegui<lo por urna escolta militar "e vinte e tantos indios de ambos os sexos, i·nermes, sem oporen1 resistencia ativa, fQram
assassinados". Victorino Condá recebeu 220·$00!0· por sua participa<;ao e foi
nomeado comandante dos fndiüs que reduzisse, o que dá a sua condic;;ao de
bugreiro um caráter oficial (Relat. Pres. S. Paulo, 1844: p. 50).
O relatório já citado de Beaurepaire-R.ohan informa que o "caci.quE:"
Virí se havia arvorado em chefe do aldeamento de Palmas, onde c'Dntinuava suas fungoes de bugreiro, apesar de ter sido abrigado a abandonar
Guarapuava com seu grupo, por hostilidade dos fazendeiros da regiao. De
sua ·nova a-)deia, Virí dirige-se ás autoridades da provincia, exigiendo sOldo
e distinc;;oes iguais as que recebe Victorino Condá, que continuava suas
fun<;oes de bugreiro n·o aldean1ento de Nonoái, no Río Grande do Sul.
Segundo o vice-Presidente, o governo. provincial procurava .satisfaze-lo em
tudo, fornecendo-Ihe inclusive fardamentos militares. (Relat. Cit., 1856:
P. 55).
O relatório a Assembléia Provincial do Para ná, em 18 5 7, fornece ·
n'Ovos elementos sObre essa espécie de polícia indígena criada oficialmente
entre 'OS' Kaingang: Os índios de Palma,s "se. dizem Il)ansos e vivem em
comp1eta ociosidade", que só abandonam para realizar expedi~oes .punitivas
contra O'Utros indios, enco.mendadas pelo governo ou por fazendeiros da
ragiao. "Constantemente armados e abandonadoR aos seus instintos, nao
sei se deva considerá-los mais como um perigo do. que como um me·i o de
defesa para a nascente povoagao de Pahnas.. . TE-nho para mim que
poucos frutos se podem colher dos sacrificios feítos no intuito de· regenerar urna raga que parece ·c ondenada pel'O destino a um completo desa.parecimento; mas nem por isso e.ntend'O que se deva1n suprimir esfor~os
destinados a ado~ar-Ihes a agonía, e a dar-nos a espera·n~a de figurar de
um modo nienús odioso na dolorosa história dos seus infortí1nios" (Relat.
vice-Pres. J. A. Vaz Carvalhaes, Paraná: p. 6 6) .
O presente trabalho nao pretende ser urna exaustiva resenha da documentaGao histórica existente sóbre os diversos grup·os Kaingang de S.
Paulo, Paraná, Santa Catarina e R.io Grande do Sul. Seu objetivo, já
definido na introd u~ao, refere-se mais proprian1ente a sele<;ao de alguns
eventos concretos, nao necessáriatn E-nte conec"'ados entre si e ·ocorridos em
áreas e épocas distintas, com o propósito de demonstrar que o relaciona.
mento dos Kaingang com a sociedade nacional, Il'Os últimos 170 anos, pode
ser acuradamente descrito segundo um padrao conseqüente e invariável de
violéncia. de expolia~ao intencional, de marginaliza<;ao progressiva, de mt.
séria e de morte. Apesar de tuda isso, entretr n+o, os K:dngang conseguí.
rám sobreviver em algumas áreas e instituem hoje um dos mais numerosos grupos indígenas brasileiros. Outro dado importante é que, em nenhum doS' grupos visitados pelo autor, no Paraná e no Río Grande do Sul,
se pressentiu a tendencia viável de um processo de assimilaGáO desses
grupos a S'Ociedade nacional ou, ao menos, a expectativa ou admissáo da
desejabilidade da uniao. O rancor mútuo, os preconceitos e a discrimtnaQAo dos indios pelos branco.s e a continuidade dos atentados contra a vida.
e dignidade e os bens indígenas. sao elementos instr~sponfveis que tornt m
impossivel boje, como no passado, tal eS"peran~a.
Nao será necessário esgotar as- fontes <le informa~ao sóbre os Kain.
gang durante o século XIX para demostrar a continuidade do processo
de violencia e de expolia~aQ territorial como padrao definidor das rela~oes
entre a sociedade regional e ésses indios. Sao selecionados a seguir alguns
ele.mente>s exemp:' ificativos de tal S'itua~ ao nas províncias do Paraná, de
Santa Cata.rina e do Río .Grande do Sul, passando-se a seguir ! análise de
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alguns event'Os que precederam imediatamente a funda<;ao do Servigo de
Protegáo aos Indios, em 19'10, e, finaln1 ente, a exposigao de alguns dados
sobre as condic;;oes atuais de vida dos Kaingang de Nonoái, no RGS.
Por volta de 1868, os problemas Kaingang no Paraná con tinuavam
definidos pela tensao permanente e os conflitos ocasionais da i·egiáo de
Guarapuava e se estendiam também a outras áreas pelo aldeamento de
vários gruplQs em :rataí, S. Jerónimo e outras localidades no norte da proví·ncia. Neste ano, o Presidente do Paraná, J. F. Horta de Araújo, em
mensagem a Assembléia Provincia ~, procura definir as etapas, métodós,
propósitos e fins da a<tao indigenista, cuja execuc;;áo prática deve-se sub.
meter a realiza<táo de tres metas ou alvos sucessiVIQs: conquista, catequese e civilizagáo. "Compreendeis q•u e nao me refiro a conquista que ext ermina. F alo d e conquista em virtude da qual o homem civilizado por
as·sim dizer toma posse do selvagem, d e m'O do que este sinta e reconhe<(a
a superioridade daquele. . . Enquanto o indígena puder evitar o contato
com o homem civilizado, fá-lo. E preciso opor 'Obstáculos a satisfac;ao do
instinto que o leva a continuar a ser o que é. Daí a necessidade dos aldea.
mentos, on.de tem lugar os servic;;os do catequista. Logo após, cumpre chamar o indígena aos h á bitos da civi-'.izagao por meio do trabalho bem dirigido. Nao confíe só na palavra e na dedica~áo do religioso". . . (Relat.
cit.: p. 41).
Como o Presidente Horta de Ara uj·j denne a a <;áo específica mente
missionária como etapa intermediá.ria en're o aldeamento co1npulsório, que
é res·ultado prát ico da conquista, e a civiliza~ao do indio pelo trabalho ,
também c-ompulsório, convém associar as suas Teflexóes o testemunho do
aldeamento de S. P ed ro de Alcantar a , no ·norte da provin cia, onde se reunem cerca de 500 Kaingang, e 4 00 Guara ni , além de núm ero p onderáve1
e sempre crescente de negros escravos e libertos, mestic¡os e agricultores
brancos. Como a m aioria dos outros aldeamentos da provincia., S. Pedro
pa.s sa por um processo pau•atino de "nacionalizac;;áo" q·ue culminará na
exclusa.o dos indios em rela<(áo a propriedade ou posse ef.etiva das terras
e na C'Onversao da1 aldeia indígena -em vila ou povoado de nacionais. Escrevendo ao Pre·s idente da Províucia em 1871, o missionário de S. Pedro
de Alcantara est á visivelmente mais preocupado com a posse das terras
pelos nacionais e com o aumento da produ<;3:o dela d ecorr ente que com a s
necessidades ou interesses de seus cat ecúmenos: " ... no t empo que vivíamos com as armas na mao. . . vivíamos com esperan<;as. . . na atualidade vivemos d escoro~oados. Qu ando vivf2mos em est ado violen to, ou para
melhor dizer, d e guerra, esperáva.mos que pelas provide ncias que tomara
o govern·o. . . nos garantisse as vidas . o sos-sego e as propriedades. Mudaram-se os tempos, os índios deixaram de mostrar.se feroz€s. fraternizaram.se conosco, foram aprendendo nossos trabalho. avizinhando-se a noS'sos costumes; mas nós, inferi·ores a. elf'S, sem propor-;;ilo no número, fiaamos sujeitos a su a vontade e seu dispor, e obrigadoi:r a re.partir com eles
nossos peque·n·os recursos ... Nao, Exn1°. Sr., dest e sistem a nao há ·nem é
possível haver favorável catequese , en quanto o número do indios fOr a nós
superior mais d e 5 por 1" (Olivei ra Lisboa, Paraná 1 872: 66-67 ).
A despeito d a aparente si ngularidade da posicao do missioná r io, ela se
ajus ta perfeitamente aos propósitos n1ai s permanentes da aGáO indigenista
que ve na pa cificac~t0 ou atrac;a:o, no ald eamento, na catequese e outras
técnicas ou etapas do trabalho, mais um instrumento de dominacáo e de
submissao d-o indio aos interes·es e valores da socieda,d.e nacional que um
sistema especia; d e protecao e assistencia as p·opulac;oes tribais. 'Nem
sempre, entretanto, os móveis últimos d a agao indigenista sao identificados da forma tao explícita, e o Presidente aa província, em mensagem a
Assembléia, se ve constrangido a opor-se a assisténcia financeira adicional S'Olicitada pelo missionário, a firmando que os problem as econOmicosda colónia nao podem ser atribuidos aos indios m ~ s. antes, a " má aplicacao d ésse.s meios e fu nd t r em o servigo c m sistema cont rário aos prin ci-·
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píos estabelecidos nas instru<;oes do govern-o" (R.elat. Pres. Paraná V. Oliveira Lisboa, 1872: p. 67).
No inici o da década seguinte, a situac;ao do aldeam ento de S. Pedro de
Alean.tara revelava um acentuado -d.eclínio d a populac;a:o indígena, em relagao ao t-otal existente em 1 881: 210 Coroados (Kaingang), 376 Caiguá
(Guaraní) , 43 africanos "e seus d escendentes" , 134 "raga européia mixta"
e 3 "raga européia pura" (obviamente os missionários, de origen italiana). No mesmo ano de 1881, h á dados significativos sObre a expansao da
ocupaQao .de territóri·os virgens n·o vale do Piquiri e em direc;ao as. fronteiras com a Argentina e o Paraguai, em Foz do Iguassú. As técnicas
usadas sao absol utam€·nte idénticas as da conquista dos campos de Guara.
puava: os fazend eiros desempenham o papel mais importante nesse eSfOrQo, atraindo algun s grup-os indígenas e os lanc;ando contra outros e,
finalmente, apossando.se de todas as terras, de que sao expulsos ou ex.
cluídos mesmo os grupo indígenas "aliados". Através dessa tática, que
se vai repetindo invariavehnente em círculos de expansao cada vez mais
vastos, tod'Os os grupos indígenas da provincia acabam por ser afetados
por urna situagao de conflito o de expoliac;ao permanente. Em 1881, o PreS'idente José Pedrosa informava que os indios do Piquiri temerosos de
ataques de gru.p·os hostis de Foz do Iguassú, "solicitaram" auxilio dos
moradores de Guarapuava contra éstes: "Em Guarapuava, alguns cidadáos
abastados querem auxiliar a expedi<;áo porque compreendem que, atra.indo
e agradando os indios do Piq uirí, terao néles guardas vigilantes para preservarem-se das correrías de outras trib os ainda bravias. Segundo decla.
rou-me o r eferido fazendeiro Norberto Mendes, esses novos aliados está.o
dispostos a ajudar-nos em qualquer expedigao para o lado do Iguassú,
gratuitamente. Convém aproveitarmos esta boa disposi((ao deles, empreendendo com sua coadjuva<;áo a explora((ao da zona entre o Piquirí e o !guas.
sú, até hoj e qua se con1p!etam ente desconhecida e onde asseguram que exis.
tem os famosoe Campos d-o Paiquere (Relat. Pres. Paraná, 1881: p. 80).
A realiza<tao de expedigoes como a referida acima, em tudo semelhantes as "bandeiras" de particulares .da época de D. Joao VI, eram for.
malmente vedadas pela legislagao vigente em mea dos do século XIX, além
de serem objeto d e freqüentes condena<;oes por parte do Ministério a que
estava afeto a problema indígena. I sso, entretanto, nao impediu que elas
foS'Sem prática corrente e pública, nao raro estimu·' adas e apoiadas pelos govérnos provinciais, e continuassem sendo o procedimento mais usual
em rela<;ao a indios até a época da fundaQiio do Servigo d e Protec;ao a 'o s
indios. O Presidente Carlos de Carvalho, em 1883, descreve a realiza((ao
de u1na dessas entradas em diregáo ao oeste e ao norte paranaenses: "Com
o auxilio de alguns destes s-emi-selvagens (os Kaingang Carné, recente.
mente pacificados nos vales do Piquirf o do Ivaf), pude e ntao por maoS' a
obra na redugao das hordas mais afastadag, desde o Campo Moirao até
o Alto das Sete Quedas, e tao r ápida foi esta c'Onquista que, in.do logo o
cidadao Norberto Mendes Cordeiro com vários exploradores ao dito Campo
e a inda depois para as Sete Qu ed as. encontr-ou verd ad eiros amigos e au.
xi"iares que disputavam entre sl a primazia de hospedar o audaz serta.
nejo e seus in trépidos companheiros" (Relat. cit. : p. 89).

Santa, Cata1·ina
Nesta provincia, os problemas indígenas mais graves e freqüentes durante o lmp ério ocorriam do vale do Itajaí, opondo col·onos a len1áes e i·ndios Xokleng (linguistica e culturalmente assemalhados aos Kaingang),
na regiA.o ee1·vida pela estrada de Lages, que ligava S. Paulo e o Paraná ao
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R. G. S. e, finalmente, no oeste catarinense, área de pinhei rais tradici().
na ~ mente ocupada por grupos Kai-ngang. Em vários relatórios de meados
do século XIX (1853, 1854, 1855, etc.), há referencias repetidas a conflitos com indios h ostis no Itajaí, na estrada de Lages, na regiao de Laguna
e em <>utras partes da provincia. Em 1881, a situa<;!áo continua basicamente a n1esma: os indios atacam área de coloniza<;!áo alema no rio NOvo,
perto de Terezópolis, e a s próprias vizinhan{;as da colónia militar de Sta.
T·eres-a, criada para conte-los.
O fato de que, en1 Santa Catarina, a .s eme lhan!;;a da regiao de Itabuna, na Bahía, e do vale do rio Doce, entre Minas e 'O Es·pfritu Santo, se
tivessem mantido grupos indígenas numerosos e aguerridoS', que se negavam a abandonar suas terras em áreas próximas ao litoral e se opu.
nham corn sucesso po·nderável ao avarn;o da coloniza{;ao, a ssocia do a outras
características locais, d e u origem na provincia a urna atitude rancorosa e
especia' rnente agr essiva contra os· indios. É provável qu e, no fu·ndamental,
tal atitude seja aind a h oje e-o.participada pela generalidade dos habita ntes das regioes em qu e ainda existem remanescentes indígenas. É indis.
cutlvelmente certo, por outro lado, que por ela se explicam as continuas
expedi~oes punitivas que definiram a ac;;ao indigenista em Santa Catarina
durante todo o século XIX e até a primeira década do atual. Em parte,
nfilo menos, os estereótipos n egativos sóbr e indios em Santa. Cata rina podem ser relacionados a situa9ao peculiar que opos, no vale do Itajai, co.
lonos recém-vindos da Alem[. nha e grupos tribais de co letores e cac;;adores,
situa~ao paradoxal que colocava em imediata oposic;;a:o, num mesmo ter.
ritório , grupos h umanos separados por urna distancia cultural intransponível. 1t possivel que eS'ta distancia cultural , ampliada p€10 fato de que os
colonos alemaes desenvolviam comunidades auto-contidas e púuco per.
meáveis, apoiadas em valores básicos desligados ao trabalho, a propriedade
privada e a urna visáo do mundo essencialmente européia, puritana e religiosa, contribuísse para explicar a atitude fortemen+e a nti-indígena de
alguns inte'ectuais brasileiros de origem alema, co1no o historiador Varnha.
gen e o antropólogo v·on Jhering.
Em um ensaio sóbre o índio brasileiro perante o Direito, o jurísta A.
F . de Souza Pita.nga, que E:xercera a m agis tratura no interior de Santa
Catarina no último decénio d·o regime imperial, confessa que "náo me era
fácil sopitar o d esgOsto de que fui possuido quando. . . conh eci os sentimentos de hostilida des que contra os indígenas, ainda em estado selvagem,
nutrem as popula ~o eS' do interior dos E stad os do Sul, onde o vulgo QS ind ica pelo nome sig·nificativo de «immundície». Para impedir qu e durante
a minha premanéncia na c·omarca de Curitibanos, em Santa Catarina,
se levas·se a efeito os assaltos a que ingénuamente chaman «dar batida
aos bugres», tive de tornar púb'. ico por acto jurisdiccional, .que os que
t al t entasem incorreriam na san<;iio do Código Penal" (RIHGB, t. LXIIl
(I): 24).

Provávelmente náo eram freqüentes em Santa Catarina ·n esta épo.
ca, semelhante atitude em defensa das popula~ oes indígenas. Sabe-se, por
exemplo, pelo r elatório do vice-Presidente da provincia M. Pinto Lemos,
em 1883, que o promotor da comarca d e Lages anunciava o aparecimento de "selvagens" no distrito d e S. J·oaquim da Serra e pedia prontas
e enérgicas me<lidas contra eles. !mediatamente conseguiu-se que o Ministro da Agricu ' tura , Afonso Penna, a quem estava afeta a elabora~a.o
da política indigenista d·o Império, pusesse a disposi~ao da provincia a
q uantia de 500 mil réis para a "repreS'siio aos se·~vagens''. O vice-Presidente da provincia participa também do clima geral repressivo, informando seu sucessor ter aprovado a deliberagao que tomou o delegado de
polfcia de Lages d e aceita r <> oferecimento que lhe fizera o fazendeiro
José Rodríguez de Souza, de reunir gente su ficiente para. garantir a
povu la~ao de novo~ assaltos dos s elvagen s, providéncia esta que seria
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praticada com tOda a p ru d encia , "correndo a des pesa com éste servi~o
por c·onta daqu e le cidada o , a utorize,j o Dr. Oh efe d e Polícia a despender
com ba t e d·or es do m a t o, n o Tubarao, 20•0 m il r éis" ( R elat . Cit., Sta.
Cta., 1 88 3 : 11 ) .
Em 1887, nu m b nlanQo sóbre a s·itua<;ao ind ígena n a provincia, o
Presidente José Da Roch a d ecl a r ava aos m embros da AsS'embléia Provincial qu e, par a ser efetiva a catequese, "ser ia pr eciso l evá-la a tQdo::i
os pontos do in t erior da provincia , desd e Joinvill e e Blume nau a o norte,
Colónia Militar no centro e Ara r a n g uá no sul", o que r e vela a extenS'ao dos con fl itos e tensoes com grupos t riba is. E n tretanto , a q uestao ,
aos olhos do P residen te , nao podía ser res <>~vida pela conq u ista espiritu al, em virtude do ca ráter pa r ticularm ente maligno d e cert-os g rupos
da provin cia. R.etoman.do urna t ese usada freqü entemente n·o século XVI
po r setor es oficiais e missionários, in c~ u si ve J e.sufta s , S'egundo a qua.1
cer t as tribos e r a m incapaze s d e conversa o o u de progresso moral on
intekc tua l, por seu comportamento "mais de feras que d e homens", o
Presidente de Santa. Ca.tarina, d e fine algu.ns g rupos d e s ua provincia
como " in catequizá ve is" : "Mas a t ribos que a pare cem n est a provincia sao
q uase t ooas erra ntes, vi ndas d o Para ná n as época s do pinhá o e do milho,
e a lg u mas n ao sao cate qu izáveis. 1'i'a o ten1 aldea m en t os f ixos aos q uais
se possa a levar a ca teq u ese; passam e d evastam. Quando procurados, nao
sao m a is alca·n~ados. s .a o pr ess-entidos ás vezes e entao , se se consideram
m a is fo rte, a t a cam em vozeria et rident e e feroz ; se se reputam em
condi<;oes m enos venta j osas, fo gem como gamog a través da folh agem,
e m que se oculta m se.m pre. A cat equ ese é pois d ificflim a nesta provfn.
cí a e, em minh a opiniao. a ún ic a soluyao possfve l é a (la abertura e
povoamen t o d e estradas be m d efen didas". O Presidente, d epois d e r eafirmar o ca rát er bárbaro e trak oeiro d os fndi'Os. que se movem " s üttlmente como a c or~a e o répti1" e a tacam a tra ic;áo, "com infernal voze.
ria e gar galhad as horripilantes" . r dmite íl ue a s hosti'idnd es nunca sáo
g r a tuitas. m as d ecor r em d e priva coes. de necessi dades obj etivas ou de
provocagoes a n t eri or es: " parece fora d e dúvida, por é m , q ue nunca mat am
pa ra r on bar, r inda auand.:> movidos pela n ec es~ i d a de de a limento; n esse
caso, come ten as rogas e as fa zendas a Il'oite. Atacam e matan para
ad q uirir fer r agens . e infa llvelmen te o faz c.m se tem de tira r alg una r epresália" ( ~ 4 4 - R e la t. cit ).
Entretanto , o Pres·ide.nte n ao e re , que a m elhor política ein r e la<;ao
a os g r u pos hostis se .i a a g uerra . pe lo fato d e q u e esta t eria sempre · res ultados duvidosos: "Com tais inst intos e tal v ida , nao é com a fOr~a
armada qu e po.:.ierao ser civilizados; el a nao i::ervir ia sen a o para 1mpe.
H-los. exasperad'Os, para o utros l ugares, onde iriam exercer bárbaras vin.
d it as" . Nao é possive l ta1nbém ~t tra-ílo s a o convívio d a S'Ocied11d es n a.
cional por quaisqu er outros m e ios. Na ve r d a d e , os indi os odeia m os
estrangeiros e , m a is aind a , os m embros d e seu g rupo " q u e , de qua lquer
modo desenga nados d e suas tribo s, fo ram civilizados. E assim perde-se
o me 1 hor dos ele m ent os para atraf-los" . O Preside nte está tambié n conven cido de q u e a socie d a d e nacional repele co1n i g ual into 'erancia, qualquer possibili<l r d a de ass imi ' a~ao o u sequer d e coexistencia c-Dm g rupos
indígenas. Al é m do m ais, os ind ios for <;ados ao convívio "ficam afeta.
dos d e p ro f unda nostalgia q u e os aniq uil a e m a t a" . Dest e conjunto dE
circun st§.n cias infere-se o único procedim ent o eficaz para impor urna sol u~ao f inal ao pr oblem a ind ígena: "O m eio m a is con v€nien te d e a f ugentar
os bu gres seria a a bert ura e o povoamento d e estradas e a coloca<;áo
d e fór<;a para d efensa dos pontos m a is a ccesíveis. As-s im , iria m.se afastando
a propor~füo qu e estes se fossem povo ando , até q u e, pel ~ ocu pa<;ao d e s uas
ültimas áre as de r efúgi o, sejam for ~ad os a urn a con fr ontac;ao final com a
so ciedad e .na cional ( R el a t . ci t. : p. 34 6 ).
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O último relatório d o govérn·o de San ta Catarina no período i1npe.
rial (1889) repete os mes1nos fato s e as inesmas solu9oes: hostilidrdes
com indios nas vizinhangás da Colonia Grfuo-Pará e hnediata r epresália,
com envio de expedicáo punitiva de particulares que a taca urna aldeia,
mata indios e aprisiona crianQas, convertidas en cri as da familia do
diretor da co~ónia. H á também acoes armadas de caráter ofi cial: o Presi.tlente c'<>nfessa .que, " por mais que nos repugne éste meio de repelí-l os' '.
autorizou a autoridade po~icial d e Tubarao a engajar certo número de
praQas (recrutadas provavelmente entre os bugreiros da área) para acoes
armadaS' preventivas contra grupos indígenas que surgiram na regiao.
(Relat. Pres. Fausto de S-ouza, 1889: p. 20-21).

Rio Grande do Sul

Os problemas e vicisS'itudes dos diversos grupos Kaingang desta
provincia sa-o essencialmente sEmelhantes aos relata dos para definir o caráter ger a l da problemática indígena durante o século XIX em S. Paulo,
Paraná e Santa Catarina. Acossad-os pela ocu pacao rápida de par tes vitais de seu t€rritório tradicional nas duas primeiras provincias, gru.
pos inteiros se deslocam continuamente em direcao as regioes menos QCUpadas das dnaS' provincias mais m eridionais d·o Império, in+ensificando
as tensoes e conflito!'; inter.tribais nessas regioes de refúgio, além de
sortidas ocasionais c-ontra as comuni<lades nacionais. E:sses deslocamentos
sucessivos come9am a intensificar-se aproximadamente a partir da terceira década do século XIX, e sao contemporan eos d ?s várias migraQoes
dQS Apapocuva-'Guarani en1 diregao ao litoral pauli.s ta. As migraG6es
Guaraní aquí referidas pl"olongam-se por todo o século XIX e puderam
aj.nda ser observadas em procei::~o nor Curt Nimue.ndajú nos primeiros
anos do século atual. Apesar do cará+er essencialmente mítico-religioso
que as d efine. orjentadas segundo urna perspectiva escato·'ógica que col-oca na busca da Terra-Sem-Males a E.speran~a final de salvacao dos
Guarani num mundo prestes a ser d estruido, as m igraQ6es Kaingang ~
Guaraní se assemelham e se explica m , em um nivel mais profundo, pe.
las causas gerais de agravamento das condi~oes de opressao, de expo.
liagao, miséria e angústia decorrentesr de seu envolvimento cada vez mais
estreito e inexorável pe1a sociedades nacionais.
Outro fato ca racterístico da hiFtória dos K ainga n g do R.io Grande
do Sul durante o século XIX é a continua ·~ uta entre chefes d e bandos
locais. muitos deles a soldo das autoridades provinciais ou de fazendeiros para enfraquecer a resistencia e. asse~urar a submissao de grupos
arredios ou hostis. Un1 desseS' indios "bugreil'os'' ou "b2tedores-de-mato".
como eram geralmente conhecidos, já foi anteriormente mencionado, em
rela~áo a Guarapuava, d e onde e r a originário. Tra ta-se de Victorino Condá, a sOldo das au torida des militares e dos faz endeiros de Guarapuava.
desde 1843 (Cf. R.elat. cit. S. P .: 1 8 44) e que mais tarde se transferiu
para o aldeamento de ~·onoái. no RGS. onde continuou exercend-o as mesmas fun <;}oes, já agora com cunho oficial explícito.
Um terceiro elemento de in1port§.ncia para a caracteriza<;á'O da política indigenista no RGS durante o Império decorre do conjunto de circunstancias, interesses e tatos de caráter histórico e geográfico, que deram origem a provínci a no sécu .,o XVIII. Regiao de posse tradicional.
mente contestada entre os don1ínos da ES'panha e Portugal, e sendo finalmente transfe.rida a este último após u1na guerra longa e difícil con.
tra os Guarani missioneiros da antigua província jesuítica do Uruguai e
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Tape, a provincia se define fun.1 a mentalmente por seu caráter de área
fronteiriga, onde guarnic;oes militares, antigos soldadoS' tra·nsformados em
colonos, mestig·os e índios se opoem tradicionalmente. A sucesS'ao de
guerras coro os países limítrofes, que cobre a maior parte do sécu·~ o XIX,
e a longa e cruenta revolu~ao popular da República de Piratini, em co.
niegos do regim e imperial, inarcariam a provincia c·om um caráter marcial inconfundível que se estende·i ra aos próprios aldeamentos indigenas.
Em fins do século XVIII e inicio do XIX já sao referidas na provincia as milicias Guaraní a cavalo. Urna das primeiras informagoes s6bre o a'deamento Kaingang de Non·oái data de '1847 e refere-se, carac.
teristicamente, a criagao aí de urna companhia de Pedestres, comandada pelo ca pitao Marcelino Carmo, a q ua:l govérno provincial havia
enviado fardamento e armas. Vic1 orino Condá, que ai já se encontrava
como "capitao", nao . só tinha sua func;ao de "bugreiro" equiparada a
condigáo militar, com direito a soldo e fardamento; comQ decidiu o go.
verno provincial "dar-lhe gratificaºªº mensal de 50$000 logo que a
aldeia tivesse 500• indios ; depois se resolveu dar 5$0:0•0 m ensais por cada
grupo de 50 que apresentasse" (Relat. pres. M. Ant'Onio Galvao, RGS;
1847: p . 13).

No ano seguinte, Non·oái contava com 144 indios a Ideados. Entretanto, no mesmo ano, es7a popula ~a o elevou-se a. cerca de 750 indios,
pela transferencia f·orQada ·de um grupo Kaingang de mais de 600 pessoas que se establecera nas proximidades de Passo Fundo e daí roro
transportada compulsoriamente para Nouoái pela companhia de Pedestres.
Coro o mesmo objetivo, o govern·o provincial armou os colonos da área
e os concentrou na fazenda de un1 chamado Tenente Oliveira. O aumento
bruS'co de indios akleados na área determinou u·n aumento da com.
panhia de Pedestres de Nonoái para 100 pragas (Rel. Pres. J. C. Miranda de Castro, 18 4 8: pp. 20-21).
N'Os anos segu.intes, intensifica-se a tendencia a transformar Nonoái
em centro de r euniao de todos ·os grupos indígenas da área. É provável
que date dessa época a introdugao de grupos Guaraní nesse aldeamento
Kaingang, apesar das profundas diferengas culturais e lingüísticas e de
que fóss e m já citados como inimigos tradicionais e rancorosos nas. primeiras crOnicas sób re a regiao, ao início do século XVI. Já vimos que
prática idéntica era usada em alguns a 1deamentos do Paraná, como Ja.
taí e S. Pedro de &'cantara. Em l 854, já haviam S'ido transferidos para
Nonoái todos os indios do a.ldeament-o vizinho de Gua.rita, acompanhados
por seu diretor. O "cacique" Dobl e, que se localiza.va com seu grupo em
Vaca.ria f·oi for<;ado ou. conven cido a concordar com a mundanga para
Nonoái. Ero caminho, entretanto, foi atacado com seu grupo por indios
desconhecidos que julgou ser do b ando de Pedro Nicofé, seu inimigo.
Decideu entao nao mais fixar-se en ~·onoái, o que fornece um bom indicio da ~rav idade das tensoes internas entre os vários grupús ou seg.
mentos Kaingang aí concf.ntrados. O Presidente identifica a origem ·básica dos tensoes que amea<;am exter·namente 'OS grupos aldeados en Nonoái
na ameac;a de "invasao dos intrusos que .s ao os m aiores adversários do
establecimiento, hostilizando o diretor e tentando dividir os indios com
intrigas". Como se verá a.1iante, a ocupac;;ao paulatina das terras indigenas
de N·onoái por agricultores bran cos é, ainda boje, o mais sério problema
a pór ern perigo o asseguramento de condic;;oes mínimas de sobrevivéncia dos Kaing.ang ~ Guarani aue af se concentram. Em agosto de 18.5'4,
Nonoá.i tinha 635 habitantes indígenas (o que representa o perecimento
ou evasao de mais de 100 pessoas segu·ndo a estatfstica de 1848. (R.elat.
Pres. Cansansaú de Sinimb ú, RGS 1815.4: pp. 30-31).
O mesmo Presid ente informava no ano seguinte que o grupo .de Do.
ble, que retornara aos cam po~ de Vacaria, e o de Portela, &m passe
Fundo, opunham reS'istén cia decidida ao seu interna.mento em 1'i~onoái.
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E11quanto isso, os indios déste aldeamento eram engajados no traba:ho
( provavelmente compul.sório) de construgao da estrada entre Cruz Alta
e a nova província do Paraná. Vale lembrar a S'ugestao feita pelo pres.
de Santa Catarina em 1889, Fausto de Souza sobre a eficácia das estradas como meio de expulsáo ou esmagamento do remanescentes indíge.
nas da regi8:o. Isto quer dizer que, a semelhan<;a dos "batedores·-de-mato",
os indios de Nonoái trabalhavam ero favor de sua inevitável dominagao
e eventual extermíni·o ( Relat. cit. RGS, 18 5 5: pp. 19-2 O) .
Ero fins de 1855, Nonoái tem 938 indios devendo-se o aumento
certa1nente a transferencia de novos grupos. Aparentemente, pelo menos,
Doble continua resistindo coro seu grupo em Vacaría, pois que na·o há
noticia de sua presenga entre os "caciques" de Nonoái: Pedro Nicoté,
Manoel Grande, Fong, Antonio Prudente e Victorin·o Condá. Após uma
sortida dos grupos de ~'icofé e Manoel Grande contra urna fazenda da
regiao, em .dezembro de 1855, a policía os perseguiu com o auxilio dE:l
Fong e Antonio Prudente. Os eventos geraram urna sucessao de conflitos em Nonoái, ampliad'OS' pela hostilidade indiscriminada dos habitantes da regiao contra quaisquer indios. Finalmente, Nicofé e vários
outros indios foram mortos, sendo pres·os outros como Manoel Grande.
Victorino Condá, o "bugreiro", identificado como "paren te" de Nicofé e
Manoel Grande, aband'Dnou o aldeamento e voltou com seu grupo para
Palmas, no Paraná. de onde passou a hostilizar os inimigos de Nonoái,
ao mesmo tempo que tentava atrair os remanescentes .dos grupos aliados. ( Rel. Pres. harao de Curitiba, RGS, 18 5 6: p. 1O3) .
O resu!tad-o destes conflitos em Nonoái foi severo ero tennos de depopulacao: em '1857, restavan apenas 547 indios no aldeamento. Enquan.
to isso, na velha redugao de S. Nicolau, última remanescente da Provincia Guaranitica das Missoes, criada pelos Jesuitas, eram recenseados
264 indios, "a maior parte velhos e aleijados das guerras nesta províu.
cia e Estado Oriental; e o Diret·or Geral q u e ixa-se de que os mogos se.
jam todos recrutados" (Rel. Pres·. Correia Camara, RGS.: p. 25).
O relatório de 1859 informa sobre o prosseguimento das hostilidades entre o grupo de Victorino Condá (agora aliad·o a Viri, em Palmas)
e os de Nonoái, ""par.ticu'armente a "tribo" Fong, com escaramugas e mor.
tes de ambos os lados. O Presidente do RGS quer pbter do govérno do
Paraná a transferencia dos indios de Palmas mais para o interior da
provincia, para dificultar as .sortidas contra Nonoái. Enquanto isso, foi
fundado nóvo aldeame.n to, ·o de Sta. Isabel, junto a ColOnia Militar de
Ca;zeros, ao qual foram recolhidos os grupos do "cacique" Doble e do
"capitao" Chico. R.etirados de suas áreas de ocupagao tradicional pel<>
alargamento paulatino da colonizagao, esses Kaingang sao submetidos a
condigoes angustiosas de vida: há grande escassez de água, as terras a
e~es destinadas sao impróprias para a agricultura e sofrem·, além disso,
• vexamenes por parte da populagáo regional e dos próprios membroS' da
Colonia ~íilitar, aos quais i·ncumbiria a sua protegao. Em decorrencia de
tal conjunto de oondigoes negativas, os indios sao forgados a rever sua
posi~ao anterior e expressam o desejo de transferir.se para ~·onoái (Relat.
Pre~. AM Silva Ferraz, RGS, 1859: p. 51).
Em 1861, o Pres. J. A. Fernando Leáo transmite a·D seu sucE.ss·or
a apreensao pela sorte dos indios da provincia. Cre ser este un "assunto
malfa dado", que só pode sugerir "tristes previsoes qua..nto ao· futuro d·.Js
aldeamentos da provincia". Ao c·ontrário da filosofía indigenista oficia1,
expressa através do Ministério da Agricultura, dos Governos e Assembléias
Provinciais, e que se funda na transformagáo rápida dos indios em cidadáos úteis e produtivos e em sua utilizagao imediata, mesm·o á custa de
métodos coercitivos, ero obras públicas ou particulares julgadas de import!n(fia, o Presidente Fernando Leáo conclui suas reflexoes com a afirmativa ·de que a integra<;ao demasiado rápida e for~ada dos indios aos "há-
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bitos e trabalhos de nossa sociedade é a s·ua mor te" ( Rel. cit.: p. 19) .
Os <...n·os qu e se seguem, até a extin<;ao do regime monárquico, m ar.
caráo urna decadencia lenta mas continuada dos vários aldeamentos Kaingang da província, com a transferencia ocaS'ional dos índios de alde ... n1en.
tos extintos para· Nonoái, o que causa una constante e as vézes bruscas va.
riacao no número de seus habitantes e compensa, por outro lado, as perdas
por desercao ()U depopulagáo. Em 1880, por exemplo, eram rE.gistrados os
seguintes aldeamentos Kaingaug no Río Grande .do Sul: Nhacorá ("tribo''
Fong: 250 hab.); Guarita (Fong: 11:0 hab.); Pinheiro Ralo (Fong: 140
hab.); Nonohay· "tribo" Non·ohay: 285 hab.); Campo do Meio (?: 90
hab.); Pontáo ("tribo" Dobie, que afinal se negou a ser internada e1n
Nonoái: 20 O hab.) ; Cé.zeros prováve.1nente "triho" do capitáo Chico:
140); Camp·os de José Bueno(?: .50 hab.). O aldeamento de Guarita, renascido após a transferencia de todos os seus habita..nte,s para Nonoái, eru
1854, foi mais urna vez extinto em 1880, por solicitacao de faz.endeiros
da área, que alegavan prejudicar os indios a tranqüílidade da regíao con1
correrías, roubos e outros atos agres&iv·os. Os índios evacuado·s de Gua.rita
deveriam ser aldeados em Nhacorá ou Pinheiro Ralo ( Rel. Pres. Thompson
FlOres, RGS, 18 8 O).
A última informagao sObre os grupos do RGS é extraída de un relatóri() do Pres Galdino Pimentel, encaminhado a Assembléia Legislativa
em 1889: •o s indios esta.o empenhados na abertura de estradas em direcao
aos aldeamentos de lnhacorá, Estiva e Campina do Meio. É provável
que alguns deS'ses aldeamentos se tenham extinguido antes de fim do
século, pela fixacao de co:onos nacionais ou estrangeiros nas regioes t'Ol'nadas accesiveis pelas entradas. Mai una vez, portanto, obedecendo aos
padroes us uais, os indios sáo engajados em urna a tividade que contraria
seus direitos e interesses mais elementares. A submissao forcada do indio
a um regin1e geral de expolia~ao, de maus tratos e de marginidade eres.
centes, e que se exprime na distancia cada vez maior que o separa do
co:ono branco, é sintetizada pelo próprio Presidente da provincia nas normas que determina para o traba1ho n us mencionadas estradas: os indios
trabalharao nestas obras "em troca de comida diária", sendo dirigidos
P'Ol' "pessoas competentes , com gratificacoes razoáveis" (Rel. Cit., RGS:
p . 3 4).

A C1·ise Indígena nos Prhneiros Anos do Século XX

Nos últimos anos do regime imperial, por influencia da exp an sao
lenta mais continuada dos m eios modernos de tran sporte e da dinamizagao
de cértos setores da economía brasileira, E.Specialmente a cafeicultura no
sul do país e a extraQao d a borracha e de 'Outros- produtos florestais n a
AmazOnia, além de propósitos p·olíticos que determinavam a ocupagao de
C€:rtas áreas mais expostas das fronteiras ao oeste e ao norte, registrou-Be
un aumento ponderável na expl·oragao e ocupagao de territórios até entao
virgE.ns. ~·o que r espeita as popu lagoes indígenas, os efeitos negativos de
tal impeto expansionista foram especialmente sensiveis na regiao ama..
zOnica. O desenvolvimento de um processo colonizad·or paralelo no centrosul do Brasil, baseado em exploraQao de tipo agro-pecuário em dire~ao il.s
terras férteis do vale do Paraná, se be1n que menos espetacular e1n sua
dinamica inicial, possuía urna vitalidade e permanencia bem mai·ores, tr~n s
formando radicalmente as condigoes naturais das áreas ocupadas e ai n.
xando definitivamente populagoes bem mais numerosas e estáveis que as
que se estableceram na Amazonia.
No que se refere ::os Kaingang e outros grupos das áreas de expresa.o
pastoril e agrícola no sul do pais, as frentes oolonizadoras de mais rápido
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desenvolvimento operam principalmente en1 S. Paulo e se orientam em
direcao ao noroeste, rumo as margens do Paraná e fronteira sul de Mato
Grosso e também em diregao ao ·oeste, em busca dos vastos c<:. n1pos .10
Paranapanema. O proceS'so interessou em ou desenvolvimento vastos grupos Kaingang na regiao de Baurú e\ do Paranapanem a e mf.is tarde iria
agir desast.rosamente sobre os Gurani dt.s barrancas d·o Para-ná e outros
grupos da área , como os Oti e os Ofay·é-Xavante que se extin guiram totalmente.
Nao h á proveito em resumir aqui as análises já feítas sobre as conseqüencias désse processo geral de expansao e sua influencia no r evigoramento das discussoe.s sobre o caráter e ·o futuro das rela~oes entre a sociedade nacional e os grupos indígE-nas existentes no território do país.
Nos prhueiros anos do século, um artigo pouco hábil do Diret·or do Museo
Paulista, H. von Jhering, em que este an tropólogo procurava justificar
ou, pelo menos, expor suas idéias face ao que considerava o inev1tável
exterminio dos indios por efeito do progresso, d eterminou novo acirramento nas discus·soes académicas e dos órgaos de r e presenta~ao p·olítica,
em tOr-no do tema. Dessa soma de fatOres, a que nao se pode deixar de
sornar a profunda influencia política e ideológica dos positivistaS', nasceu
a determinacáo de criar u.m órgao nacional encarregad·o do problema indígena. A fundagao d:o Servicio de Prote~ao aos índios ( SPI) em 1910, sob
orientacao e dire~ao do general Rond·on, já foi suficientemente examinada
em suas causas e resultados, em trés trabalhos recentes (Stauffer 195 5,
Ribeiro 1962 e 1970) e nao haveria utLidade em reproduzir aqui os dados
da questao, entre os quais figura, com destaque, as trágicas conseqüen.
cias do env'Olvimiento dos Kaingang pela expansao da coloniza~ao e sua
posterior p a cifica~ao, que os reduzira m a uma fraga.o do número original,
profundamente desorganizados e d esmoralizados.
Alguns dados, nao u tilizados na bibli·ografía indicada, sao entretanto
necessários para u.ma avalia<;ao c'Orreta do impact o pro.f undamente letal e
desorganizativo destas frentes colonizadoras sobre os. indios Kaingang.
Baldus transcreve em sua "Bibliografía Crítica" ( l-omo I, S. Pau:o,
1954: 582-3) trecho_, d e um trabalho de Joao Coelho Gomes Ribeiro, auxiliar jurídico da primeira dire~ao do SPI, em que o funcionário incluí referencias importantes sobre as rela~o es entre os Kaingang e oolonos nacionais -no Paranapa.nema: "Em 1 8 88 , o bugrerio Jorquiin Bueno enve.
nena con estricnina os po!;(o.s de água potável de um aldeamento d e Ka.in.
gang, nos sertoes do Paranapanema. (S.. Paulo), dand•o lugar ao morticínio de cérea de 2. 000: indios de todas as idades, fat·o narrado pelo própio Bueno que ficou impune até boj e". A despeito da imprecisao ou,
mesmo, do exagér·o que poS's a haver em re~acao ao cálculo das vítimas, o
fato deve ser aceito como plausível e provavelmente real, inclusive no que
se refere a característica impunidad e do "bugreiro".
A ligacao ferroviária que se projetava entre o litoral sul e Uuiabá,
com a dupla finalidade de romper 'O isolamento da provincia de Mato
Grosso e garantir o envio m ais rápido de reforQos tnateriales e humanos
em caso de crise ou conflito fronteirico grave, foi iniciada nos primeiros
anos do sécu:o actual, partindo de Bauru em direcao geral ao oeste, rumo
its barrancas do rio P i:. raná. Es·(a ferrovia, a que se deu o nome de Estrada
de Ferro Noroeste do Brasil, foi provavelmente o fator mais impositivo na
dominae(a:o compulsória dos vários grupos Kaingang que ocupava m tradicionalmente tOda a áre.a. Apesar de uma res·istencia tein1osa, em que os
indios opunham suas flechas aos rif les dos mateiTOl!l e trabalbadores da
Estrada· de Ferro, a implanta~ao de urna via permanente de tranS'portes
termina.ria por alterar de tal modo as condi~oes do contt to entre indios
e a · sociedade nacional, que aquéles serian fatalmente expulsos da regiao ou mar¡:inalizados. ·No ano da funda~ao do Servici·o de· Protecao aos
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índios ( 191 O), os Kaingang ataca vam as turmas de construga:o da estrada
do ferro em uma frente de mais de 250 km., "e o pavor imperava por todo
o sertao, onde ninguém se encontrava sem urn a carabina de repeti~a10,
de que usava día e noite em descargas a esmo, para afugentar 'O " bugre".
Em fins d e 1910, apenas se comegava a organizar o servicio de Protegao,
e a sit ua~ao da Noroeste era t ao promente que, o impreiteiro oficiava
ao Ministéri'O da Viag ~o, avisando-o de que estava na iminencia de suspender as obras de con strugao, por imposi·b ilidade de conter o.s selvicolas
e faz er parar as suas correrías" (Horta Barbosa, 1913 : 15).
Forgado pela circunst ancia e ante a alternativa de expedigoes arma.das contra os indios, solicitadas insistentemt:,nte ao govérno centra1 por
políticos, propietários d e terrás e construtores da terrovia que reclamavan, inclusive, o u so de recursos militáres moder nos na r egiao, o
SPI f·oi forgado a participar da pacificagao dos Kaingang de. Bauru, con.
fiando o diticil trabalho de. atra<;ao .a Manoel de Miranda e Horta Bar.
bosa. Em pouc-os anos, apesar d a dedicagao dess·es func1ouários, os indios
estavam reduzidos a a .gumas centenas de individuos viviendQ em condigoes
de penúria numa pequena área a custo reserva.da para eles pelo SPI. A
sucessao de infortúnios históricos dos Kaingang se completaría com um
projeto de colonizagao geral do n"Orte do Paraná, iniciado em 1929 por
um con sórcio inglés dedicado a proj etos globais de colonizagao agrícola.
Os últimos grup'Os Kaingang que gozavam ainda de alguna autonomía, a
despeito das amea<;as feitas as suas terras no aldeamento de S. Jerónimo
e em outras áreas que ocu'p avam (Cf. Basilio ' de Magalháes e Arthur
Martins F r anco, Bib. indicada), foram em poucos anos i.hados pela mais
densa populagao agrícola d'O país, que destruiu totalmente a mata tropical
compacta que se estendia das barrancas do Para napanema, em Ourinhos,
através dos vales do Tib.agi e do Ivai até as margens do P.araná, pouco
acima de Guaira. A desvastagao integral dos recursos originais. de fauna e
flora completou-se com a diviS'ao da tierra em pequenas propried o: des dedicadas ao plantío dos cafezais. Vários grupos Kaingang esparsos nos vales
do Tibagi (inclusive os do tradicional aldeamento de Jatai) e do Ivaí
perE.ceram ou fora m redistribuid·os pelas comunidades ainda existentes em
Palmas, S. JerOnimo ou Apucaraninha. Mesmo nessas regioes, entretanto,
os indios sao, via de r egra, in trus·os dentro de s uas próprias terras, hostilizados por políticos, fazendeíros, exp loradores de madeira ou "arrendatá.
rios". Do m esmo modo .q ue os K aingáng, vários grupos Guaraní do norte
do Paraná fo ram envolvidús e des·apareceram com a ocupagao geral de
toda a área.
A extrema valorizagao das terras em regioes como o norte do Paraná é
urna ameaga adicional aos interesses e direitos das comunidades indige.
nas que aí tentam sobreviver. O fato exp lica igualmente os problemas básicos dos Kaingang d e Nonoái e será referido novamente quando fOr examinada a situagáo atual deste grupo. Por ora, o que importa salientar é
que as poucas tentativas oficiais voltadas para a preserv ~<;ao de urna míni1na para os indígenas ou, aind a, para a criagao d e reservas florestais em
regioes como ·n'Orte do Paraná, resu lta m geralmente e m projetos inefi.
cazes e puramente formais. Tal se deu, por exemplo, como 'O Parque Nacional de Sete Quedas, criado por decreto do presidente J a nio Quadros ero
1961, com o duplo propósito de preservar as condigoes naturais e Qferecer
aos índios Xetá, da Serra dos Dourados, urna área de refúgio. Apesar d e
todoa os esfor<;os de autoridades flor estais, etnólog·os e a.g entes indige.
nistas, e da r a tifica~ao formal do projeto pela presidencia da R;e.pública ,
as compa.nhias imobiliárias continuaram a a.gir livremente, !·oteando e ven.
dendo terras. Estas, em pouco tempo, haviam sido totalmente priva.das
do revestimento forestal e em seu lugar come~aram a ,s urgir os primeiros
cafezais. Os indios Xetá, que seriam una 50 ·ou 1:010 por volta de 1955,
foram desaparecendo aos poucos, vitimados ou expulsos por agricultores
ou mateiros das companhias imobiliárias. Nad se fez para assisti-los ou
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defendé-los, e hoje estao reduzidos a trés ou quatro hommes e mulheres,
alguns sem.i-idiotizados pela.s privacoes e a angústia continuada, e todos
incapazes de repr oduzir-S'e. Repele-se p<>rtanto com os Xetá o inexorá.vel
processo de extíni;ao Unal .de um povo e de uma cultura, de que os orayéXavante das margena do Paraná, e outro.s tantos grupos, sao exemplo.

NONOAI: ANÁLISE DE UM CASO ATUAL DE ESBULHO DE TERRAS
INDiGE~'AS

Na análise precedente sobre a política indigenista durante o Impérlo,
f·oi d1to que os disposhivos legais, normas e regu1amentos ol'.iciai.s em
<iefesa dos indios nao t1nham a mesma e!icácia das outras leis, cujo cumprim-e nto estr1to era exigido pe;as várias instituicoes atraves das quai.s
se exerce o poder coerciuvo do Bstado. No cafio dos indi·os, o Es1-ado invariavelmente rechava os o.has aos esbulhos e violéncias de que eles eram
víumas hatntuais, e, nao raro, os própríos poderes públicos tomavan a
iniciativa ae atos ilegais contra ind1genas, organizando e suportando 1'.inance1ramtnte expooí~oes punhivas de bugteíros, rori;ando os indios a cona1coes de traba1ho servil ou coercitivo em obras púolicas e particulares
e aesalojanei.o grupos inteiros de áreas julgadas úteis ou valiosas para
fins ae e.x.p1ora!,;ao eco·nómica. Muitos ex1::mp1os t'.oram dacios da conivencia
ativa de .Pre8'H1entes de provincias, ministros de Estado, dire1.ores de a1deamentos e rn1ss1onários em ato.s delituosos prat1cactos contra os Kaingang.
Foi ftita uma r eferencia a tese de Stauf1'.er .sóbre a fu ndacao do Servico de Prote<;ao aos indios. É um excelente trabalho, que aocumenta
exausuvamente e com rigor os uiversos eventos que antecootram a cna<;ao do órgao indigenista oficia1 em 1910. Staurrer come ..e entreta-nto
um erro de d etalhe, sem qualquer referencia ao tema especu:ico áo trabalho, mas de interes~ para a questao que aquí se discute: inUuenciado
provaveimente peias teses da histór1a oficial, S1.aufíer aceita sem critica
a idéia de que o lmpério foi, por oposi<;ao a história turbulenta da República, um p eriodo de estabilidade politica e institucional, S'Ob a prote<;ao
de um monarca benigno e consütuc1onaL Em coerencia com ésse quadro
geral, at'.irma que "com certas excecoes amazónicas da borracha e na
tronte.i ra dos estados meridionais, c-onst1tuida d.e pequenas propriedades,
o interior do Brasil esteve calmo durante o Império, e o indio gozou uma
espécie de armisticio da exp.oracao e perseguicao" (Stauffer, 1969:78).
li;m relai;ao a quaisquer grupos indígenas do J.mpério, localizados em .áreas
de algum interésse económico ou de acesso mais ou menos fácil, a afir.
maliva é rigorosamente falsa. Face ao padrao habitual de opressao antiindigena, que nao foi menos atuante no Império que nos tempos coloniais
ou nos días de hoje, o relato das violbncias S'Ofridas pelos Ka1ngang nao
é excepcional ou, sequer, especialmente distintivo por sua gravidade. Esbulhos maiores s'Of"reram, no periodo, os indios do Ceará, de Alagoas e
Pernambuco, privados de suas tera.s enquanto lutavan ao lado dos torcas
lega.is para debelar surtos reV'Olucionários na rigao. Ou os Karaja, Xavantes ou Iram-amráire-Kayapó do Araguaia. E ainda os Timbira do Maranháo, os Puri de Minas e Espirito Santo, os Bororo e Terena de Mato
Grosso, e uma infinidade de outros grupos. A conclusa.o necessária é
que, para o indio, nao existe o· Estado de direito, seja qual fOr o r egime
politico ou constitucional existente.
De qualq uer modo, os dispositivos legais do Império sObre indios
existiam ao menos formalmente, e é possível que, em alguns casos, tenham
alcan<;ado certa eficácia. A lei n.o 601, de 1860, assegurava ao indio a
posae de terra necessária a sua sobrevivéncia. O decreto n .o 1. 318, de
1854, regulamentou a lei precedente e dispoe que "!icam reservadas para
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a colonizacáo dos indígenas a s t erras q ue ocupavam, necessárias a sua
sobrevivéncia, bem como o usurruto delas, sem poderem aliená-las en.
quanto o Governo Imperial uáo lhes concedesS'e o pleno gOzo das mesmas,
por assim permitir o seu estad'O de civiliza<;ao".
Em relacao aos Kaingang e Guaraní do Rio Grande do Sul, esta lei
teve eíeitos parcialmente benéficos: o govérno provincial, com base nela,
r_econheceu algumas áreas ocupadas como ''reserva dos indios", coibindo
abusos que, certamente, terminariam por extinguir todos os a :deamentos.
Com o advento da R,e pública, e mesmo antes .da criaca o do SPI, indios de várias reservas do Ri'() Grande do Sul procurar am o g overnador
e pediram garantia para s uas terras. O Governo do E stado ordenou que
as terras indígenas fóssem demarca.:ias, e d eu-lhes garantía de posse sobre
elas. Os servicos de demarcacao, iniciados em 19 Oi8, t erminaram em
1913.

Um dos mais sérios problema s do SPI foi sempre a delimitacao da
área de competencia entre os govérno federal e estadua is no que se re!ere a terras de índios. Com a a.:lo<;ao do r egíme republicano e federativo,
as terras devolutas passaram para a órbita de d ecísao dos E s tados. Ainda
que a legislacráo imperial distinguisse formalmente as terras indígenas
das t erras devolutas, os governos es taduais sempre usaram ero seu beneficio a pouca clareza lega l e o empenho diminuto do gover.no central
em defender as terras indígenas, alienando-as como se devalutas fOssem.
Logo após a fundacao do SPI, o orgao indigenista procurou estabelecer
acOrdo com todos os governoS' estaduais, para obter o reconhecimento
do direíto dos .indios a posse de suas t erras e a discriminacao das áreas
consideradas devolutas. Como se víu, o govérno d'() Río Grande do Sul em
1908 já se havia decidido expontaneamente por tal reconhecime nto, promovendo a sua d emarcacao e fixando normas em r elacao as mesmas no
regulamento de terras públicas do E stado, aprovado em 1922. A atitude
compreensiva e generosa do governo estadual do Rio Grande do Sul em
rela<;ao as terras indígenas (cu}a demarcacao d everia ser feíta ''com
largueza") é provavelment e única entre todos os Estados da Federac;ao.
~sse ato pouco usual teve ainda outra conseq üencia: a criacao dos chamados "toldos" ou aldeias indígenas estaduais, que se substituiram ao
SPI como orga.nizac;ao exclusiva das comunidades indígenas até 1941 e
que, ainda depois disso, prosseguiram coexistindo com as aldeias sob
adminstracao do SPI, devendo restar ainda um ou outro, apesar da tendéncia r ecente e atual em liquidá-los todos, vendendo as t erras e t r ansferindo 'Os .indios ao órga o indigenista federal (D ep. Plinio Dutra,
1967: 6-8).

. A transferéncia das maiores com u·nidades indígenas do Estado (inclusive Nonoái) para a área de ·a c;ao do SPI marca, no Rio Grande do
Sul, a consolidacao de uma política de progressiv() endurecimento ero
relac;áo ao indio e seus problemas : antes de ser transferido ao SPI, em
19·411, Nonoái tinha 34. 908 hectares, ár.e a indígena r econhecida e demarcada pelo próprio Estado. Em mar QO do mesmo ano, entretauto, o Interventor Federal do Estado, através de despacho, reduz a área da r eserva para 14. 91:0· hectares, passando o restante a ser considerado r eserva floresta! do Estado, através de um mero ato administrativo que, na
opiniao do Deputado Plínio Dutra ( rel. cit.: 14) , era anti-constitucional.
:t;: sintomático o fato de que ninguém, desde os dirig entes do SPI as autoridades judiciais ou admi-nistrativas, tenha seq uer tentado promover a
nulidade do ato expoliativo que só 8 anos mais tarde, através do Decreto
n.º 658, de margo de 1949, do entao governador do E stado Walter Jobim. teve uma justificativa a posteriori.
Seg-u ndo o deputado . Plínio Dutra, relator da comissa.o .de tnquérito
sObre terras indígenas da Assembléla Legislativa do Rio Grande do Sul,
o Decreto n.0 658. declara reserva florestal uma área de 19. 999 hecta-
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re.s "junto" ao Tó~do Nonoái, e uma outra de 6. 624 hectares junto ao
to1do Serrinha, ·n•o municipio de Sarandí. "Em 6 de janeiro de 1958, armado do "titulo de proprietá.rio" que a malícia engendrara, o Governo
do Estado ilude a Assembléia e consegue autoriza<;ao para alienar uma
gleba de terras de sua propriedade situada no município de Sarandí, lugar denominado Serrinha. Era parte das terras tiradas da posse dos indios, e que se destinava a formacáo de "reserva tlorestal", segundo. o Dec.
658. Daqui para diante, já náo há preocupa~ao d-e mascarar a burla. Em
10 de julho de 1962, por meio de simples decreto de -n. 0 13. 795, o Govérno do Estado novamente altera os limites dos to1dos, agora em Nonoái, para separar uma área destinada a co :oniza~ao, seca.o Planalto. Em
16 de f evereiro de 19 6 2, por imposicao de despacho do Governador do
Estado, exarado no processo a.dministrativo n.º 15. 703, a Diretorias de
Terras e Coloniza<;ao procedeu a uma subdivisao nos Toldos administrados
e, de imediato, o Estado vendeu lotes rurais a agricultores ditos "semterras" nos moldes ad'()tados pelo IGRA. Decisao do Governo do Estado,
de 16 de fevereiro de 1962, fraciona o Tóldo de InhaC'orá e de.stina uma
área de 1. 737 hectares a uma E.stacao Experime·ntal, e outra de 3. 062 a
ser dividida em lotes. Em data nao esclarecida no processo, o governador
do Estado recorre a Assembléia, novamente embu~ado no falso títuio de
proprietário, e investe oontra o toldo Guarita para repetir a- "opera~ao
Inhacorá". É mal sucedido, porém. Dignamente, a Assembléia nega-se a
acobertar o esbu~ho, alertada que fóra. pelo pro!. Moisés Westphalen,
qu.e exibe ao Presidente e Lideres de Partidos a mais tarta documentac;ao.
Isso aconteceu em mead'OS de 1963. Dessa forma, salvou-se o 'l'Oldo Guarita" (Plinio Dutra, Op. cit.: 14-15).
Existiam em 1967, no RGS, os seguintes toldos ou aldeamentos: Nonoái (l.411 habitantes); Guarita (1.079); Cacique Doble (180); Ligeiro
(3\5:0); Inhacorá. (173); Votouro (270); Guaraní (52); Agua Santa (10'0);
e Serrinha (que tinha 230 habitantes; "fraciQnado e intensamenLe intrusado desapareceu por inteiro, sem que se saiba o destino de su populacao").
Total pop: 3. 949 hab.
·rodas os aldeamentos tiveram redu~oes consideráveis em suas áreas:
~·onoái (de 34.908 hectar~s para 14.910); Serrínha (de 11.950 ha para
o ha); Guarita (de 23.187 ha para 15.90i0 ha); Inhacorá (de 5.859 ha
para l.06:01); Votouro (3.104 ha para 1.440 ha); Guarani (741 ha para
(350); Inhacorá (173); Votouro (270); Guaraní (52); Água Santa (lOOJ;
Se o próprio governo do Estado era o autor de medidas que contrariavam basicamente todas as normas administrativas e a própria Constituicao, ao apossar-se através de meios "que a malicia engendrara", de áreas
indígenas para, com pretexí:os falsos, loteá-las e vende-las, nao é de ad- ,
mirar que outros setores do poder público, como o judiciário e o próprio
SPI, a~ém de políticos e particulares, passassem todos a encarar Qs díreitos e as propriedades indígenas como algo .de livre e impune manipulacáQ,
Uma comissao de sindicancia do Gabinete Militar da Presidencia da
República, durante o governo Janio Quadros, fez um levantamento para
apurar irregularidades em vários pastos indígenas do Río Grande do Sul
em 1961. As conclusóes desta comissao sao estarrecedoras: as reservas
tlorestais de Nonoái, Guarita e outros postas foram devastadas por concessoes irregulares e anti"economícas a firmas madeireiras. Os administradores dos postos faziam incluiv.e doa<;oes dos pinheirais indígenas que
deveriam administrar e ·c onservar, homenageando autoridades eclesiásticas como o arcebispo de POrto Alegre e o bispo de Passo Fundo. Em rela<;ao ao pOsto Cacique Doble, a comissao de sindicancia fornece um dado
esclarecedor sobre os abusos na execucao de contratos já em si ruinósos
para a exploracao de pinheirais e o grau de devasta~ao a que foi submetida a reserva: "Um tanto estranhas sao as declara<;óes do Sr. Rodolfo
Arnaldo Trein, ex-titular da firma Exportadora de Madeiraa Fontaniva
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Ltda ... , de que nao foi concluido o abate dos treze mil quinhentos e cinquenta e oito pinheiros a que tinha direito essa firma, em virtude da
inexisténcia dessa quantidade na área daquele POsto Indígena, o que deu
motivo a um pedido de transferéncia do saldo para outra área indígena.
causa ainda maior estranheza a circunstancia de ser o próprio Servic;o d b
Protecao aos indios que concorda coro ésse pedido de transferéncia, autorizando a continuaga"O do abate do alegado saldo de pinheiros, na área
do Pósto Indígena de Xapecozinho, municipio de Xanxeré, Estado de Santa Catarina" (p. 5). A comissao concluí que, para uma autorizagao inicial de abate de 24. 700 pinheiros em Cacique Doble, foram na verdade
abatidas mai.s de 150.000 árvores. "Dessa f-orma, a área que ostentava
a exuberante floresta de pinheiros do Pósto Indígena de Cacique Doble,
atualmente é revestida de uma vegetac;ao expontanea e rasteira, i·ncapaz
de neutralizar a agao do vento e da chuva, aliando-se a maior inimiga do
solo, a erosa(). Restam em Cacique Doble de 800 a 1. 000 pinheiros em
condic;oes de corte, assim inesmo dispersos e em locais de dificil a cesso"
(pp. 8-9).
Em Nonoái e Guarita, a situac;ao era a mesma, com a agravante de
que foram também arrendadas t erras para o cultivo de terc·e iros, que passaram a ocupar área muito s uperior a originalmente fixada. A partir
désses acontecimentos, a situaQao nos diversos aldeamentos comeQou a deteriorar-se: em 1963, a área d e Nonoái já havia sido ... invadida por centenas de agricultores, e os indios perderam uma demanda judicial que representou () fracionamento de mais de 1. 2010 hectarbs de terras, sem que
o SPI se fizesse representar no processo. Em junho de 1963, já havia em
Nonoái mais de 600 famílias de colonos brancos, o que r epresentar ía um
total superior ao número de índi()s. Os invasores recebiam apoio e solidaridade d e órgáos e instituic;oes de várias tendencias, d esde os sindicatos
de agricultores "sem-terra", a políticos de nível regional .e nacional. A
Superintendéncia de Política Agrária deu amparo e prestigio aos. chamados
"sem-terra", muit'Os dos quais se apresentavam bem vestidos e conduzindo
veículos motorizados e equipamentos agrícolas modernos. ·
·
A deposi~iio do governo Goulart em 1964 por um moviment_o militar
·poderia induzir a esperan~a d e novas perspectivas de solu~ao aos sucessivos esbulhos e violencias que se vinham cometendo contra os índios de
Nonoái e de outros toldos do RGS. Dot ado de ampl·os poderes, sem estar
preso a conveniencias ou compromissos políticos r egi·onais, supunha-se que
o novo govérno melhorasse fundamentalmente a eficácia da a~ao indige.
·ntsta, sanando abusos e ·e rros anteri·ores e garantindo aos in.dios um mi·n imo de condi!,;oes essenciais a vida. Tal nao se deu, entretanto: o acúmulo de vicios e deformac;oes do passado, a má qua '. idade da maioria dos
!uncionários, incapazes e sem q ualq uer vincula~a·o en1ocional com o problema indígena, a submissao progressiva e irremediável aos interésses
de agricultores e explotadores de recursos florestais, inimigos tradicionais
do indio, e, finalmente, o comprometilnento total do novo diretor em uma
série de atoa irregulares e altamente danosos aos interesses indígenas,
acabou por desmoralizar de tal sorte o SPI, que o govérno viu-se obrigado
a extinguí-lo criando <>utro órgao, a Fundacao Nacional do indio.
Em rela!,;ao ao problema que vem sendo especificamente discutido, isto
é, a situacáo atual dos indios Kaingang do RGS, principalmente no que se
retere as sucessivas invasoes d-e Nonoái por intruso.s, a posic;ao da ~'UNAl
e de outros setores oficiais interessados. é caracterlsticamente cautelosa e
,dilatória, o que leva ao fortalecimento do "status-quo" ~·este sentido, -nao
há qualquer diferenc;a entre a a<;ao da. FU~'AI e a do SPI, ambas incapazes
de uma modificacao significat iva no sistema geral de expolia<;áo e avilta.mento ·a que estév.e (e está) submetido o índio. Em 1963, os ·c riadores
de gado de Barra do Gorda invadiram urna aldeia Timbira, mataram al.
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guns indios e expul~aram os outros da área. A aldeia foi incendiada, e hoje
está transformada em pastagem. Ap es·ar de todas as promessas, os Timbira
jamais foram reintegrados em suas terras, n em viram sequer um de seus
perseguidores ser levado aos tribunais. Vários outl"os even tos recentes, envolvendo a morte ou a expoliagao de indios, continuam sem soluc;ao, e
~m punic;ao para os seus aut"Ores.
Nao só a invasao de Nonoái, comegada en 1963, niio foi resolvida
pela atual administrac;ao do órgáo indig·enista oficial, como ainda se permitiram que novas e sucessivas 'Ocupagoes se fizessem no que resta de
área. indígena. A imprensa dá noticia desS'as 111vasoes impunes em território Kaingang:
"Há cerca de mes e meio, aproximadamente, o grupo interministerial,
encarregado d e estudar e propor ao Govern'O federal medidas definitivas
para a delimitagao das t erras indígenas, teve informagoes de nova invasao
de terras n'O pOsto de Nonoái, desta vez por cérea de 200 familias. Segundo
essas informa<¡oes, já confirmadas, os invasores apropriaram-se de grande
área -cerca de 30 qui:Ometros de extensao- já inteiramente pronta para
a pla·nta~ao de trigo pelos indígenas. Vários indios foram expulsos de s11as
casas e espancados, .se1n que o chefe da 4Q. Delega~ia Regi·onal, Sr. Francisco BrasUeiro, e o encarregado do pósto, tivessem condic;oes de protegé-los.. . Os indígenas se encontram desesperados e revoltados com os
espancament'Os, podendo a qualquer momento haver um choque de graves
conseq üencias. Por outro lado, ainda de acOrdo coro as informac;oes transmitidas ao grupo interministerial, a posigao do pre!eito de Nonoái tem
sido fav'Orável as 200 familias invasoras. No pOsto de Nonoái existem 204
familias indígenas, <las tribos dos Caingangues e Guaranís, totalizando
95 8 índios" (Jorna! do Brasil, Rio, 3-7-69) .
Dias .depois, o mesmo jornal fornece novas informac;oes sobre a situagao em N'Onoái: "Falando a imprenEa, o Sr. Francisco Brasileiro, que
chegou ontem a esta cidade, confirmou haver real perigo no pOsto ind1gena de Nonoái , no RGS. Até a gora, segundo informou, só náo houve urna
reac;ao armada <tos indios contra os invasores, cerca de 2 00 familiares,
porque o encarregado do pósto, o t enente reformado Valdemar R.osa, tero
conseguidQ dissuadí-los. Dos 300 índios existentes naqueles locais, nem
todos conseguiram atingir a sede do· pOsto. Pelo menos a metade ai·n da
S'e encontra na área invadida. A Funai nao tem quaisquer informac;oes a
respeito do que esteja ocorrendo nesta área, pois os invasores impedem a
entrada de quem quer que seja. Acredita-se que o ambiente de tensao
seja grande, poi.s há um deS'prezo generalizad'O pelo indígenas" (Jornal
do Brasil, Rio, 8-7-69).
A seguir, o periódico presta informagoes sObre violencias contra os
indios e contra agentes do órgao indigenista oficial e da polícia federal.
:ii'.:S'Ses dados sa'O coere:ntes com informac;oes sObre outras invasoes que se
processaram na mesma área, como e.m 1963, e que .s e ampliaram a partir de 1964. Ero 1963, por exemplo, o autor teve contato -ero ~·onoái com
um indio,· recentemente ferido p·or um invasor, que quase lhe decepou o
brago com um golpe de fac;ao. As providencias -entao solicitadas as autoridades policiais nao s urtiram qualquer efeito. Em julho de 1968, cérea
de '15 famílias tentaram estabelecer-se ero Non-oái. Dado o pequeno número
de invasores, os Kaingang conseguiram repelí-los a flecha.daS', do que, cer.
tamente, r esultaram novas repres·áUas o vio!éncias (Jornal do Brasil, '57-68). Em 1969, os acontecimentos se agravaram, com as novas invasoes
já referidas e a inevitável ~q üéncta de esbulho e violéncia:;i contra os f.n.
dios: "A dificultada de penetrar na área é de tal ordem, que o primeiro
agente federal designado pata investigar o caso a e:a nao chegou. O encarregado do pOsto estéve nas vizinhan9as, ten.do procurado um invasor para
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dfzer-lhe que éles seriam e xpulsos. A 200 m etros do local do encontro, sofreu uma emboscada, tendo sido d isparados dois tiros contra o ji~ em que
la com dois indios. Es<!apou por sorte, pois haviam colocado paus na estra.da para retardar a marcha do jipe. Esclareceu o Sr. Francisco Bra.s tle iro
que, em sua ida, tomou conhecimento de que houve várias violencias dos
fnvaso~s contra os indios. P essoalmente, esteve com um indio que apresentava o rosto todo marcado por chicot adas, e tomou conhecimento de outro
nas mesmas condic;oes. Na o sabe in!ormar o que estará ocorrendo com os
que ficaram em Porongos e Pinhalzinho" (Jornal do Brasil, 8-7-1969).
As tensoes recentes na área de Nonoá.i contribuem paTa o entendimen 1 0
das causas que t ornam inviável a coexist encia e a ev-entual assimila~~o
désses indios, aparentemente t ao aculturados, a sociedade n a cional. O deS'prézo e a opTessao, como fundamentos do comportamento habitual dos colonos ·em relac;Ao aos l{aingang, S'füo r espondidos por éstes com um ódio
contido e permanente que explode as vézes em reac;óe.s episódicas, frustradas e incompl etas quase sempre pela consciéncia de sua própria inferioridade e desvalimento em um mundo de brancos. A. definicao deprectativa de "bugres", de uso corre n te na s·ocieda.1e r egional, os indios r espondem com o quali!icativo de "portuguéses", térmo genérico aplicado aos
neo-brasileiros de tOda a regiáo e que evoca, significativamente, a co·nsciéncia indígena de que os velhos padrOes de domtna~ao col<>nial continuam
presentes.
Nonoái é hoje urna reserva indígena ocupa.1.a por colonos brancos, na
qual os Kalngang vivem cada vez mais margi.: iaUzados e impotentes, a
espera de providéncias do órgáo indigenista au de <:>utros setores do go.
vérno, que nunca se concretizam. Em julho de 1969, um dos líderes Kaingang de r-;•onoá.i amea~ava retirar-se da área com t()1os os membros do
grupo. Esta última migra<;ao Kaingang nao se orientarla e ntretanto em
dire~í\.o a qualquer outra área de refúgio onde pudessem retazer suas vida.s. A consci~ncia de que estaS' nao mais extstem na regiA.o, totalmente
ocupadas por brancos, dá origem a uma op<;áo extrema, já esbo~ad a em
()Utras ocasioes recentes, em que a desesperan<(a de resolver seus problemas em nfvel local lmpe1e os Kaingang a um gesto de signl!ica~ao política: -"Se .desta vez n!o derem um jeito na gente, reúno tudo, junto
velhos e crian<(as, e nos tocamos para a cidade. E sta ameac;a de urna marcha dos in.dios de Nonoái sObre a cidade, q_ue pode S'er a sede do municf.
pio como a capital do E stado, reflete o desespéro de quem nft.o encontra
mais no seu habitat condi<;oes de sobre vivencia" (Jornal do Brastl, l ·O\..
7-6 9).
A destrui~§.o das reservas de pinheiros, d e que os indios extraiam o
pinhft.o, um de seus alimentoS' tradfcionais mais importantes, a desaparic;~o
da ca<;a e da pesca e alimenta<(áo extrema de sua produc;A.o agrícola por
efeito das invasóes, tem submetid.o os indios de Nonoá.i a urna dieta de
fome que agrava s~riamente suas eondi<;óes de saúde, com graves am·eacas
a sobrevivéncia de todo o grupo: além da difusao ampla de tuberculosa
entre os Kaf·ngang de Nonoái, o médico Alberto Villaroel, clfnico do hospital municipal, acrescenta que "quanto as crianc;as, ttldas as que examinet
a.preErentam distrofia pluricarencial". O administrador Valdemar Justino
da R,o.s a completa a informac;ao, dizend'O que "mensalmente morrem aqui
trés a quatro fndios e, nos tres méses em que chefio éste pOsto (Nonoái),
nao se registrou nenhum ·nascimento" (Jornal do Brasil, 10-7-1969) .
Em relac;Ao A angus tiosa situa~áo dos Kaingang de Nonoái , é signiticativa a una.ntmidade com que os vários órgaos da administraQáo públtca
federal dirigem suas preocupa~óes aos interésses e problemas do.s invasores
brancol!I da reserva indígena. Reaglndo idénticam·ente ao órgA.o que a veio
!!ueeder (SUPRA ) depois d e 1964, o Instituto Brasiletro de Reforma
0
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Agrária hesita em agir, levado por co·nsidera<;oes sobre os "problemas sociais" a serem criados pela transferéncia repentina de tao grande número de colonos (invasores); P'Or sua vez, "o Instituto Gaücho de Reforma
Agrária informou que nao tem possibilidades de acolher um contingente
tao numeroso de colonos" (Jornal do Brasil, 10-7-69).
Os próprios organismos coercitivos do Estado, aos quais incumbiría
a defesa das vidas e propriédades indígenas, como decorréncia direta das
responsabilidades conertituciQnais do governo federal, no exercicio da tutela
lega l. sObre os indígenas, se mostram resistentes a ado<;áo de quaisquer
medidas efetivas contra os invasores: "O delegado da Policía Fe.1eral, general Ito Carmo Guimaráes, informou que os colúnos que invadiram as
terras indígenas de Nonoái continuara.o lá até que o Govérno do Estado
tenha onde col'Ocá-los. Disse o general que a retirada imediata dos colonos invasores criaria um problema social, apesar de reconhecer que houve
realmente um atentado ao patrimonio indígena. e crin1e na expulsiio dos
índios. Revelou o general Ito Carm'O Guimaraes que o número de colonos
na área já é bem superior ao dos indios. Os primeiros constituem 630
familias, e os indios apenas 1 76 familias. Disse que náo sabe se abrirá
inquérito para responsabilizar os invasores, p'Orqu-e nao !oram regulamentados alguns dispositivos da nova legislac;ao federal sObre indígenas, nen1
foram demarcadas as áreas que Ihes pertencem'' (Jornal do Brasil, 8 de
julho de 1969).
Ao contrário do que presume essa a.ut'Dridade, a demarcac;áo da área
de Nonoái foi feita pelo govérno do Estado na primeira década do século,
o que nao impediu, aliás, que o própri'O Estaido se apossasse de mals da
metad~ dessa área em 1941. Em relacáo a nova legisla<;áo, a que se refere
o delegado da polfcia federal, há todas as razóes para crer que ela nao
garantirá melhores días para os Kaingang n-em, -Oe modo mais geral, para
os indios de tod'O o país. As novas limita<;oes introduzidas pelo projeto do
Estatuto do fndio ao exercfcio de direitos essenciais em relacáo a terra,
admitindo inclusive a transferencia compulsória -Oe popula<;o·e s inteiras por
"interesse nacional" ou para evitar t ensóes, poder8'o repr esentar,, para
muitos grupos indígenas, a manutencao e o agravamento de suas condi<;óes atuais de expoliacao e de miséria.
A · título de exemplo, vale urna considerac;ao final: a regiáo do altQ
Uruguai, no Rio Grande do Sul, é a área brasileira roa.is adequada para
a triticultura, uma das metas prioritárias do govérno federal no setor da
economía agrícúla. A manipulacao de um dos mais velhos e a1nplamente
aceitos estereótipos negativos em ·relacao ao indio -o da sua incapacidade
produtiva- basta.ria para justificar, em térmos de "interésse nacional",
a expoliac;áo permanente e definitiva de tódas as terras de Nonoái, Gua.
rita e outras reservas da regia-o, para a abertura de novas áreas de
planta<;ao de trigo.

AP:&NDICE

CARTA R:iGIA -

5 de Novembro de 1808

(SObre os fndlos Botocudos, cultura e povo~ao dos campos geraes <te
Corltibia. e Guarapuava)

"Antonio Joseph da Fran~a (.sic) e Horta, do meu Conselho, Gover.
nador e Capitao General da Capitania de S. Paulo. Amigo. Eu o Pri·ncipe
Regente vos envio muito saudar. Sendo-me presente o quasi total abandono, em que se acbam os campos geraes da Coritiba e os de Guarapuava,
assfm como todos os terrenos que desaguam no Paraná e formam do
outro lado as cabeoolras do Uruguai, todos com comprehendidos nos limites dessa Capitanfa e infestados pelos indios denominados Bugres, que
matam cruelmente todos os fazendeiros e proprietarios, que nos m·e smos
paizes tém procurado tomar sesmarlas e cultuval-as em benefi cio do Estado, de maneira tal que em todo o terreno que fica ao Oeste da estrada
real, desde a Villa da Faxina até a Villa das Lages, a m aior parte das
fazen<las oue esta.o na dita estrada, se vao despovoando, urnas por t erem
o.s fndios Bugres mort-o os s·e us moradores, e outras coro o temor que sejam igualmente victimas, e que até a mesma estrada chega a nao ser
vadeavel, senao para viajores que vao reunidos em grande numero ~ bem
armados. quando antes nao havia me.moría, que os indios atravessassem
a estrada para a parte da Serra, e que as. fazendas a leste da estra.da se
consideravam seguras e livres, chegando ag'Ora até a atacar o Registro
que está em cima da Serra no caminho que vai da Villa das Lages para
Santa Catharina, e mostrando-se digpostos a querer atacar a mesma Villa,
em cujas visinhan~as tém chegado a matar povoad.ores; e constando-me
que os sobreditos campos e t errenos, regados poT infinitos ri'Os, sao susceptivefs n§.o só da cultura de trigos, cevadas, milhos e todas as p'antas
cereaes e de pastos para gados, mas de linhos canhamos e de toda a qua11da.1e de Unho, ass im como de multas outras preciosas culturas, além de
que se acham no mesmo territorio t erras nitrogeneas e multas m inas de
metaes preciosos e d·e outros nao menos interessantes; sendo-me tambero
igualmente presentes os louvaveis fructos que tém resultado das providencias dadas contra os Botocudos, e fazendo-se cada dia mais evidente
que n§.o ha meio algum de civilisar povos barbaros, senao ligando-os a urna
escola severa, que por alguns annos os !'Orce a d eixar e esquecer-se de sua
natural rudeza e lhes faQa conhecer os bens da sociE'<lade e avaliar o mator
e mafs solido hem que resulta das faculdades moraes do espirito, multo
superiores as pbyslcas e corporaes: t endo se verificado na minha real presen~a a inutilidade de todos os meios humanos, pelos quaes tenho mandado
que se tente a sua civiliza~áo e o reduzil-os a aldeiar-se, e gosarem dos
bens permanentes de urna .eociedade pa,citica e doce, debaix'O das justas é
humanas leis que regem os meus povos, e até mostrando a ·e xperléncia
quanto tnutil é o systema de guerra defensiva: sou servido por estes e ou·

La situación del indígena en América del Sur

409

tros justos motivos que -ora fazem suspender os effeitos de humanidade
que con1 elle.s tinha mandado praticar orderar-vos: Em · primeiro logar
que logo desde o momento em que receberdes esta minha Carta Régia,
deveis consLderar com'O principiada a guerra contra estes barbaros indios:
que dev·eis organizar em corpos aque'. les Milicianos de Coritiba e do resto
da Capitania de S. Paulo que voluntariamente quizerem armar-se contra
elles, e com a menor despeza possivel da minha Real Fazenda, perseguir
os menos Indios infestadores do meu territorio; procedend'O a declarar
que todo o Miliciano, ou qualquer morador que segurar algum destes Indios poderá consideral-os por quinze annos como prisi·oneiros de guerra,
destinando-os ao servic;o que mais lhes convier; t en.do porém vós todo
o cuidad1:> em fazer declarar e conhecer entre os mesmos Indiós, que aquel.
les que se quizerem a;deiar e viver debaixo do suave jugo das minhas
Leis, cultivando as terras que s·e lhe approximarem, já nao só n ao ficarao
sujeitos a. serem feitos prisioneiros de guerra, mas serao até considerados
como cidadaos livres e vassallo.s especialmente protegidos por mim, e por
minhas Leis: e fazendo praticar isto mesmo religiosamente com todos
aquelles que vierem offerecer-se a reconhecer a minha autoridade e se sujeitarem a viver em pacifica sociedade debaixo das minhas Leis, protectoras de sua seguranga individual e ele sua propri-edade. Em segund-o logar sou servido que a propor<;ao que fardes libertando n a o só aS' estradas
da Coritiva, mas os campos de Guarapuava, possais al1i dar sesmariaS' pro.
porclonais as for<;as e cabed aes dos que assim as q uizer em tomar com o
simp~es onus de as reduzir a cultura, particularmente de trigo e mais plantas cereaes, de pastos para os gados, e da essencial cultura dos Unhos
ca..nhamos e outras especie de linho. Em terceiro logar ordeno-vos que assistais oom o competente ordenado a Joáo Floriano da Silva que me tem
servido como ProfeS'or Publico, que fui servido nomear Intendente da
cultura dos campos de Guarapuava por Decreto d esta mesma data, e a
quem encarrego do exame dos m esmos terreno.s, 'O propor tudo o que julgar conveniente para o adiantamente da sua boa cultura; a conserva~áo
da estrada que vai da Faxina a Lages. e aquelle caminho, que deve existir
no m·elhor esta.do"' para a comunica<;ao da Coritiba oom algum porto de
mar A Serra, parecendo que o mais proprio será o de P eruaguá ; e assim
a elle como a seu irmao José Telles da Silva, a"O T en ente Coronel Manoel
Gon<;alves Guimaraes, e ao Tenente Coronel Francjsco José de Sampaio
Peixoto, dareis as sesmarias que puderem cultivar; e est e Intendente poderá com o seu exemplo justificar a bandade d"Os principios que propuzer
para melhoramento da cultura dos mesmos campos de Guaruapuva, devendo vós ouvil-o em tudo o que ordenardes; mas nao lhe sendo permittido
'Obrar por vias de facto, senao qu.ando vós o autori zardes para o mesmo
fim. Em quarto logar: determino que sendo possovel que nos terrenos que
ora se mandam abrir , appare~am diamantes, e que poss·a assim soffrer a
minha Real Fazenda, fa<;ais publicar que todo o diamante que casualmente apparecer, deve ser logo entregue na Junta da minha Real Fazenda.
onde sempre r eceberá alguma r eoompensa o que o apresentar: que toda
a lavagem de terras para tirar diamente fora prohibida ; e que os que
assim obrarem, ficam expostos a maior severidade das Leis já estabelecidas para conservar este direito privativo da minha Coroa; e que o Ouvidor de Pernaguá deverá annualmente tirar urna rigorosa devassa oo-ntra
todo e qualquer individuo que contravier a estas minhas reaes ordens.
Finalmente, ordeno-vos que d estin eis o Engenheiro Joao da Costa Fer.
reira, e para o futuro, o que seu logar exercer, a que proceda a levantar
successivamente o p:ano dos mesmos Campos; e que sendo sempre ouvido
nas sesmarias que derdes juntame.nte com o novo Intendente que fui
servido crear, e alguns Officiaes, que nomereis Para esse. fim, me dém
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por vosSú meio annualmente conta de todo o progresso que resultar desta
minha paternal providencia em beneficio da maior cultura e augmento de
povoa!;ao, ficando multo a vosso cargo e dando-vos toda a resP"OnsabiUdade sobre a obrigayáo, de que vos incumbo, de fazer subir tod<>s os annos
a minha real presenc;a esta conta pela reparti~ao de Guerra e pela da Fazenda, com todas aquellas reflexoes que vossa intelligencia e zelo pe!o
meu real servi<;:o puder suggerir-vos. O que assim tereis entendido e fareis executar com<> nesta vos ordeno. Escripta no Palacio .10 Río de Janeiro em 5 d e Novembro de 1808.
PRINCIPE.
Para Antonio José da Franca e Horta.

(Cartas de Lei, Alvarás, "Decretos e Cartas R;égias", pp. 156-159).
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CARTA

R~GIA

-

de 1.0 de Abril de 1809

( Approva o pla.no de povoar os Campos de Guarapuava e de civllisar os
indios barbaros que infestam aquelle teITit.-Orio).

Autonio Joseph da Franca e Horta, do meu Conselho, Governador e
Capitáo General da Capitanía de S. Paulo. Amigo. Eu o Principe Regente
·n os envio muito saudar. s,e ndo-me presente o vosso officio, e o da Junta
que segundo as minhas reaes ordens conV'Dcasteg para dar principio ao
grande estabe1ecimento de povoar os Campos de Guarapuava, de civlltsar
os in.dios barbaros, que infestam aquelle territorio, e de por em cultura
todo o paiz que de urna parte vai conrinar com o Paraná, e da outra
forma as cabeceiras do Uruguay que, depoiS' rega o paiz de Mi8soes, e
communica assim com a Capitanía do Rio Grande; e tend'O em considera~!o
tudo o que lhe expuzestes e os votos dos Deputados da megma Junta:
hei por bem conformar-me com os acerta.1.os e bem fundadüs votos dQs
Coroneis Jo!o da Costa Ferreira. e Jogeph de Arroche Toledo R.andon, que
vos ordeno e a Junta sirvam de base ao plano que deveis seguir e organisar para realizardes as minhas paternaeg vista.s , e portanto, considerando
que nA.o é conforme ao meus principios religiosos, e politicos o ·querer
est,abelecer a mlnha autoridade no.s Camp'Ds de Guarapuava, e territorio
adjacenta por meio .de mortandades e crueldades contra os indios extirpando as suas ra<;as , aue antes desejo adiantar, por meio da religiao e
cfvi'isa(;áo, até para nA.o ficarem de.sertos t!o dilatadüs e tmmensos ser.
toes. e que só desejo usar da for<;a com aquelles que offendem os meug
Vassallos, e rtue resistem aos brandos meios de civiliza~§.o que lhes mando
offerecer~ sou servi.1.o ordenar-vos que prescreveis no meu real nome. ao
Commandante que segundo vo~a proposta tive por bem nomear para dirigir ei:ita expedi<tiio que nos primeiros encontros que tiver com os bugres,
ou outros quesqu'ér indios faca toda a diligencia para ap:ri.stonar alguns,
os quaeR tratará bem, e vestirá de camisas e outro vestuario e fazendo-'hes
persuadir pelos lfn~uas que se lhes nao quer fazer mal, e antes se deseja
viver em paz con elles e defende-los de seus inimigos. que entáo os largue
e deixe ir livreg para que vtto dizer · isso mesmo aüs indios da sua especie
com ouem vivem. que dando-se o caso de encontrar os seus arranchamentos níio Ihes deite fogo nem fa~a violencia as mulheres e crian~as que
nos mesmos se acharem antes lhes dém camisas, e fa~am persuadir pelos
linguas. q11e nenhum mal se hade fazer ao indio paclflco habitador do
mesmo territorio: e ao mesmo Commandante s-eja m.uito recommendado
o vigiar que a sua tropa nao tenha communica~fi,o com as indias, nen1
fl!aiam de noite fora do reci-nto, castigando severamente todos os que desobedecerem a estas minhas reaes o-rd.ens. e vierem asS'im a serem a eaus&
do desordens, e desgra~as: tendo o Comadante sempre presente que deTe
tratar os fndios como filhos a respeito do castigo que mereeerern, pórem
nfi.o se fiando nunca; nem descuidando, visto que· a experiencia tern mostrado que os povos barbaras, ou por um mal entendido, ou por qualquer
accidente cahem em actos de violencia n!o esperados e levam entlo sein
motivo a sua crueldade e vingan~a a um ponto superior a toda a. expecta~§.o. Será vosso cuidado recommendar ao Commandante da expe<tt~a.o
oue tome todos estes meios antes de vir a,os da for~a que só pratieará.
depoi.s de experimentar a inutilidade deste. tendo tambem todo o cuidado
em Ol.H:i as casas .1as povoa.<¡oes que for erig·f ndo de novo sejam espa~adas
urnas das outra-s para que e;e os fn~i'Os lan~arem fogo a algumas aenas
as outras possam salvar, coberta quanto poseiv~l for de telhas, e sempre
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rodeadas de algum fosso ou trincheira de madeira que assuste o indio
roubador. Ao mesm'O Commanda·n te ordenareis que quando seja obTiga.do
a declarar a. guerra aos indios, que entao proceda a. fazer e deixar fazer
prisioneiros de guerra pelas bandeiras que elle primetro autorisar a entrar
nos campos, pois essa permissáo nenhuma bandeira, poderá entrar, nem
fazer prisioneiros os indios que encontrar, bem entendido que essa prisao
ou captiveiro só durará 15 annos contados desde o dia em que forem
baptisados e desse acto religioso que se pratlcará na primeira fre guezia
J.>Or onde passarem se lh es dará certld!io na qual S'e dec1are isso mesmo
exceptuando porem os prisioneiros homens e mulheres de menor ida.de
pois que nesses o captlveiro dos 15 annos se contará ou principiará a correr aos homens da idade de 14 annos, e nas m ulheres da idade de 12
annps, declarando tambem que o proprietario do indio guardará sempre
a certidao para mostrar o tempo de captiveiro que ene deve soffrer, e
ficará. exposto a declarar-se livre o indio, si acaso perde;r a certidA.o e nito
puder tirar outra, bem entendido qu e os servi~os do fndios prisioneiro de
guerra poderoo vender-se de uns a outros proprietari"Ds pelo espa<;o <ie
tempo que haja de durar o seu captlveiro, e segundo mostrar a certidAo
que .,empre o deve acompanhar. Os pTisioneiros de gu erra feitos pela
tropa se distribufra'O pelos Officiaes e soldados da mesma tropa a excep<;ao
daquelles que t'or necessario d eixar para o meu real servigo, no que recommendareis ao Commandante se haja com o maior mod era<;ao, pois que
desejo que esta nao sirva para desanimar a Tropa de Llnha e Miliciana
do bom servi<;o que espero me fa <.;a nesta importante expedi<;ao.
Multo vos h ei por recommenda;do que fazendo partir o Commandante
com a Tropa de Linha e ArtiJhar ia de calibre tres, qu.e julgardeg, e comvosC'O a Junta, proporcional A expediGáo intentada alem da Tropa Mtliciada , t'a((ais juntamente partir dous r eligiosos ou sacerdotes de zelo exemplar, e de luzes que sejam encarregados nao só de catechlsar, bapttsar e
instruir os indios, mas de vlg-iar que com elles se nao pratique violencia
alguma, senao aquella que for necessaria para r epellir a sua natural rudeza e barbarida de. Autorisareis a-o Commadante para que alem das sesmarias concedidas ao Governo l)ossa repartir os terrenos devolutos em propor<;oes pequenas pelos povoadorc.s pobres, p'Ohi C'\ Ue estes -nao teem forgas
para obterem sesmarias. e que reserve sempre urna legua de campo e
mattos ao redor das povoaGoe<:: que for estabelecendo para commum logradio. Sendo muito util a communicaGiio das Capitanias de S. Paulo e R.to
Grande pelos campos que vertem para o Uruguai, e passam perto do Paiz
de Missoes; ordeno-vos a u e VOS' entendais com o Governador do Rio Grande, como tamben lhe mand'O directamente significar, para que ambas as
Capftanias nos seus respec+ fvos territorios e dentro dos limites do rlo das
Pelotas, ou pelo alto da Serra como dantes era, concorram com os metos
·n escessarios a fazer esta estrada quando ante transitavel , de maneira oue
se consi~a assim urna mais facil communica<;A.o das duas Capitanías e por
e.sS'e meio com esta Capitanfa que assim communicará com ambas mais
facilmente. Na'O sendo possivel distrahir cousa alguma das renda~ da Capitania de S. Paulo. que todas se acham applicadas a objectos de mator
urgencia, sou servido ordenar, que pelo espago de 10 annos se cobre no
Registro de Sorocaba um nov·o tributo de 200 réis nos primeiros cinco
annos sobre toda a cabe~a de gado vaccum · e cava.llar que passar · pelo
mesmo Registro, vindo do Districto de Itapetinga inclusive para o Sul, e
findos os primeirJs cinco annos, de 100 réis que continuará assim só por
meta.de nos ultimos cinco annos. a qual será applicada pura e simplesmente a nova. expedi~ao que tenho ordenado, e para esse t'im ordenareis a
.Junta da Fazenda que procedendo ·)ogo a estabelecer esta hriposi~ao, e -·a
fazel-a arrecadar do ·modo que juJgar mais ·util a minha Real Faz&nda,
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para entregar o producto da mesma a nova Junta de Guarapuava de que
vos creei Presidente, para que ella proceda a fazer a devida applicaQao
para as sobreditas despezas.
Conf·ormando-me com a vossa proposta fui servido nomear a Diogo
Pinto de Portugal para Commandante desi:a expediQao, e por este motivo
o norneio Tenente Corone.i do Regimento de lVIilicias do que era Sargento-Mór, c·om o soldo de Sargento-Mór de Cavallaria, esperando que se
distinga pelo zelo com que hade promover a grande comissáo de que o
encarregareis e ao mf.smo ordenareis que faQa concorrer os fazendeiros da
Coritiba e Camptos Geraes proporcionalmente as suas forc;as com alguns
escravos para a abertura da estrada, que abrigue tambero a esse trabalho
todas as pessoas, que nao tiverem es tabelecimentos fixos de criaQao ou
lavoura, isto porem por seu turno , temporariamente com a devida moderac;áo devendo tambem os Fazendeiros concorrer segundo suas posses com
gados para os trabalhad·ores, e os lavrador€s com farinha e feijoes, mas
tudo isso com tal moderaQaÓ que nao de logar a queixa alguma. Igua!mente fareis declarar que toda a pessoa que quizer ir povoar os Campos
de Guarapuava nao será constrangida pel"O espaQo de seis annos a pagar
divida alguma que deva a Fazenda Real, e que pelo t empo de l ·O. annos
nao pagará dizimo das terras novas que rotear, nem outro direito parochial, se nao o que for necessari'O para o mantenimento e trato dos
Curas, que alli se estabelecerem. igualmente vos ordeno que fa<;ais remetter para os Campos de Guarapuava todos os criminosos e criminosas que
forem setenciados a degred'O, cumprindo allí todo o tempo do seu degredo. Asshn o cumprireis e fareis executá.r náo obstante quae.squer !ets
e regimentos em contrario que todos hei por derogados, como se delles
fizesse express·a menQfüo. Escripta no Palacio do Rio de Janeiro em o l.º
de Abril de 1809.
PR,INCIPE.
Para Antonio ,,Joseph da Franca e Horta.

( Cart ls de lei, alvarás, decretos e cartas régias, pp. 3 6-3 9) .
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LEI -

de 27 de Outubro de 1831

(Revoga as Oartas Régia8 que mandaram fazer guerra, e por em
eervtdüo os indios).

A Regencia, em Nome do lmperador o Senhor D. Pedro U, Faz saber a todos os Subditos do Imperio, que a Assembléa ~ral Legislativa
Decretou, e Ella Sanccionou a Lei seguinte:
Art. l.º Fica revogada a Carta
na parte em que mandou declarar a
vincia de s. Paulo, e determinou que
servir por 15 annos aos milicianos ou

Régia de 5 de Novembro de 1808,
guerra aos indios Bugres da Proos pris'ioneiros fossem abrigados a
moradores, que os apprehendessem.

Art. 2.º Ficam tambem revogadas as Cartas Régias de 13 de Malo,
e de 2 de Dezembro de 1808, na parte, em que autorizam na Provincia
de Minas Geraes a mesma guerra, e servidao dos indios prisioneiros.
Art. 3.º
nerados.

Os indioS' todos até aqui em sevjdao sera'O deEa deso-

Art 4.º Sera.o considerados como orphaos, e entregues aos respectivos Juiz~s. para lhes applicarem as providencias da Ordena~ao Livro pri.
meiro, Titulo oitenta e oito.
Art. 5.º Serao soccorridos pelo Thesouro do preciso, até que os Juizes de Orphaos 'Os depositem, onde tenham salarios, ou aprendam officios fabris.
Art. 6.0 Os Juizes de Paz nos seus Districtos vigiara.o, e occoreráo aos abusos contra a liberdade dos indios.
Manda portanto a todas as Autoridades, a quem o conhecimento, e execu~áo .da referida Lei pertenecer, que a. cumpram, e fa~am cumprir e guardar táo inteiramente como nena se contém O Secretario de Estado dos
Negocios da. Guerra, a fa~a imprimir, publicar e correr. Dada no Palacio
do Rio de Janeiro aos vinte e sete dias do mez de Outubro de mil oitocentos trinta e um, decimos da Independencia e do Imperio.

.

FRA~'CISCO

DE Llf\1A E SILVA
JOSÉ DA COSTA CARVALHO
JO.A.O BRAULIO l\<10NIZ
(Actos do Poder Legislativo, pp . 165- 166).
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A SITUAQAO DOS INDíGENAS NO SUL DO BRASIL

SíLVIO COELHO DOS SANTOS

No sul do Brasil, sobrevivem indígenas vinculados ao.s grupos Kaingang (SP, PR,, SC e RS) , Xokleng (SC), Xetá (PR) e Guaran! (SP, PR,
SC e RS). Os Kaingang e Xok.leng integram a área cultural Tieté-Uruguai; os Guarani e Xetá formam a área Paraná (Ribeiro, 1970/458). Como
nossas pesquisas se desenvolveram especialmente entre os Xokleng e Kaingang, é S'obre éles que tecerem·os nossas considerac;óes. Ademais, os Xetá
se encontram praticamen te extintos, &ubsistindo em Postos da FUNAI 2
ou 3 homens e a :guma s mulheres, nao ínter-ca sados . Os Guaraní, por sua
vez, vivem nas r eservas indígenas praticamente como intrusos, pois nao há
um único POsto no Sul d-o Brasil para éles especialmente criado. Assim
éles estacionam nos póstos existentes, cría.dos para atender Xokleng ou
Kaingang. E, evidentemente, nesses postos os ,Guarani se tornam minoría, vivendo margina lizados de tu do o que ali -ocorre. Uma outra Umitac;ao
que se impoe destacar, é que nossas investigacoes de campo S'e. llmitaram
ao território de Santa CataTina, Sao Paulo, Paraná e Ri-o Grande do Sul
será.o, portanto, abordados in passim, oom base em informacoes obtidas na
bibliografia ou na troca de dados com investigadores ( •) que desenvolvem projetos nesses Estados.

1 -

Os Xokleng

I .1 .

Dados dem-ográficos e econOmicos.
Os X. estao a ldea.dos em Ibirama e Matos Costa (Santa
Catarina. Posto Indígena (PI) lbirama, em Ibtrama.
Na época da posificacao, em lbirama, eram 40·0 (Henry,
1941/ XV); 800 (Ribeiro, 1957/2 0); em 1932, eram 1:06
( Henry, 1941/ XV); em '1964 havia 336 individuos identificados como indios na reserva, dos quais 176 eram
considerados Xokleng (Santos, 1970/ 62). Em Calmom,
en 1920, época da paci fica~áo, havia 50 indios (Santos,
1970/43); e.m 1964 subsistiam apenas 4 homens e 1
mulher, sendo esta casada com civilizado.
Integrados no sistema econOmico regional, tanto em
Ibirama, como em Matos Costa. Agricultura e extra~áo

<*> Especialm ente: a Profess~ra Cecflia Vieira H elm , tlo Departamento de
AntroJ)ologia da Universldade Federal do Paraná., que realiza estudos sobre
os Kainga.ng do Par aná e Pe.; Egfdlo Schwade, que s e interessa sobre os
Kalngang do R io Gra nde do Sul.
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de produtos vegetais: madeiras e palmito. ll,aramente,
praticam labor-migration: extra<;A.o de palmito.
Há indicios de sobrevivéncia de um grupo Xoklengarredio, em áreas de floresta que cobrem a encosta da
Serra Geral,. em SC (Sant-os, 1970/4•2).
I .2.

Pressao dos regionais sObre os indígenas.
Várias investidas dos nacionais para se apo.s sarem das
terras reservadas em Ibirama (Santos, 1970/107). Os
X. de Matos Costa nao possuem reoorva territorial, viven.do de favor em terras de propriedade .de urna Companhia colonizadora (Santos, 1970/42 e 43). Os X.
tém reagido a essas investidas com um mecanismo sulgeneris: a greve (Santos, 1970/109).
Os X. arredios da encosta da Serra Geral, em 19 4 6,
f orara tiroteados por faz en deiros (San tos, 19 7 O¡ 4 2) .
Em 1949, trés X. foram reco'hidos pelo SPI (Santos,
1970/42). Os in.1íci•o.s que asseguram a presenga ainda
de X . arredios ern SC nao convenceram nem a FUNAI,
nem o Govérno estadual.
"
I

1. 3.

Os Xokleng e a política indigenista.

Os X . sobrevive·ram até aos nosS'os cuas, devido evidentemente, a a~ao do Servivo de Protevao a'Os indios, que
nao só tratou de pacificá-los, como obstaculizou as atividades dos bugreiros. Vários mecani.smos, entretanto, impediram que 'O Pósto Indígena, como agente oficial da
política indigenista, tivesse resultados satisfatórios. Hoje,
os indios estao de um lado, e o PI e a sociedade regional de outro, devido aos interésses diametralmente opostos (Cardo.s o, 1964/27). Urge, evidentemente, formular planos específicos a cada regiao para permitir; pelo
menog, melhores condigoes de vida aos indígenas (Santos, 1970/121).

Il -

Os Kaingang.

II. 1.

Dados demográficos e econOmicos.
Os Kaingang estáo dispersos em vári'Os sub-grupos, na
zona oeste dos Estados ,:d e Sáo Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Río Grande do Sul. Em cada um désses Estados, postos da FUNAJ atendem ésses indígenas. Em
Sao Paulo, Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do
Sul, og Kaingang f'Oram envolvidos por frentes pioneiras; após ser engajada, urna hor.da era utilizada para
submeter outras ainda hostis. l'i'ao conhecemos fontes que
indiquem o possível nú1nero de componentes dessaS'
hordas.
No pre.sen.te, em Sáo, Paulo (Postos: •l catú e Vanuire),
Paraná. (Postos: LaratiH·nha, Baraoo de Antonina, Quei.
madas, 'Ivai, Fiorvanté Esperanga, R,io das Cobras, Boa
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Vista, Apucarana, Mangueirinha e José Maria de Paula), Santa Catarina (Pósto: Se~ istre de Campos) , Rio
Grande do Sul Postos: Cacique R'Oble, Ligeiro, Nonoái,
Guarita, Siqueira, Chico Bernardo, Ventarra, Votouro,
Guabiroba e Serrinha - estando os seis f!ltiirtos sujeitos a administra~ao estadual), predominan os K . No
PI Selistr e de Campos, em SC, existe urna popula<;áo
de 10·1s, identificada como Kaingang (Santos , 197·0 /59).
Ocorre, entretanto, enorme miscigena~ao com os bran"
cos, e os administradores dos municipios vizinhos dizem ha ver na reserva um máximo de 40 indios (Santos,
1

1970/84).

:msses indios esta.o integraiios as economías regionais
Malcher, 1962/243). Praticam a agricultura e, em
alguns casos, a pecuária. Ero Santa Catharina, ocorre
en()rn1e descaracterizacao cultural. Ocorre labor-migra"
tion .
II. 2.

Pressao dos regionais sé>bre os indígenas.
Constantes investidas dos brasileiros sObre a s terr as ocupadas pelos indios e que, em regra, formam as áreas
territoriais que esta.o sujeitas a a<;ao do POsto. Quase
tOdas as reservas estao "intrusadas" ou ocupadas por
arrendatários. Em S-elistre de Campos, numa área de
60 Km2, perto de 300 familias civilizadas ex,p loram a
terra indígena, acabando o indio por se tornar assalariado d entro da própria reserva (Santos, 1970/91). No
Rio G. do Sul, o govérn'O estadual diversas vezes alter o u as concessoes de terras aos K., sempre de maneira
a diminuir as reservas (Schwabe, et alii, 1969/1) . As
f!orestas que cobriam partes das reservas indígenas for a m i·ntegralmente delapida das. 0.s govérnos municipais dizem que as reservas sao obstáculo aos municipios,
J)'Orque os índios nao pagam impó.sto, nem suas merca.
dorias (Santos, 1970/83 e 84).

II . 3 .

Os Kaingang e a política indigenista.
A maioria dos Kaingang chegou ao convfvio pacífico
com os brasileiro.s através da a <;ao de outras h'Ordas
Kaingang. Assim, ero Guarapuava e Palmas, PR, os
ca ciques Viry e Condá é que submeteram as hordas
hostfs das vizinhan~as, inclusive a lgumas localizadas no
atual Estado do RS e SC (S.antos, 1970/34 a 36). Em
Sao Paulo, os Kainga·ng somente se submeteram pela
a<;a:o do Servico de Prote~ao aos indios (Ribeiro ,
1962/5 1).

Na administracao dos Postos Indígenas, entretanto, 'O
indigenismo oficial pouco conseguiu. A precariedade organizacional a que se viu submetido o órgao oficial de
prote~a:o, praticamente determinou que os indios apenas
contassem com fun cionários governamentais para olhá"
los em sua miséria.

,

424

Silvio Goelho Dos Santos
111

As Umi~oes ·da política Indigenista.

Aer populac;oes indígenas que subsistem no sul do Brasil sáo
integradas as economias regionais. Essa integrac;áo, entretant'<>,
foi teita sempre ao nível das camadas mais pobres da sociedade envolvente. Paralelam-ente, a própria estrutura econOmica
vigente no país engendra situac;oes contraditórias para indios
e nao indios. Assim, somente se pode admitir que o serví~'<>
oficial de protegao consiga se estruturar para promover a melhoria das condicoes sócio-econOmicas vigentes na reserva indígena e sua periferia, oferecendo melhores C'Ondic;óeg de vi.da
e trabalho para os indios e para os civilizados menos favorecidos. Nesse sentido, achamos que um esquema que se destine a habilitar o indio para o convívi.O com os nacionais é
impresci·ndível para garantir a existéncia dos grll'pos tribais que
lograram sobreviver no sul do Brasil. (Santos, 1970/121).

,

GRUPOS .INDfGENAS DO BRASIL

A compila~áo seguinte f oi preparada com base em inferma9oes de
primeira mao e em C'OmpilaQoes .de dados primá1·ios clo período 1965-'1971 •
Em conseqüencia do material demográfico de valor muito diferente, as
vézes certos grupos lingüíS'ticos, compostos de unidades étnicas políticamente independentes, figuram na compila~ao, com·o p. ex. os Kawahib,
Guarani e Parukotó-Xaruma. Os Kay·apó, ao contrário, entram no inve·n tário com os nomes dos seu.s S'ubgrupos, d evido a informacoes mais detalhadas.
Os dados demográficos referem-se apenas ao Brasil.
A grafia do.s nomes tribais obedece A conven<;ao instituida pela 2~
Reuniao Brasi!eira de Antropología , publicada na Revista de Antropología
2 (1954): 160-162; Sao Paulo.
A ordem doer dad-os na compilac;;áo é a seguinte:
a)

número indicativo da localiza9ao cla tribo (Ver mapa);

b)

·nome da tribo;

c)

sinónimos mais importantes ( entre parénteses);

d)

filiacao lingüística (se = sem c lassificac;;ao) ;

e)

número da área cultural s·egundo Galvao (1);

f)

localiza9a!Q geográfica ( em maiúsculas, abr8viatura das unidades
federais);

g)

sigla da unidade federal na qual a tribo se acha localizada;

h)

dados demográficos com a siglas respect ivas das f ontes.

(1) Ver Eduardo GALVAO: "Areas Culturais I ndfgenas do Bras ll: 19001959", In: Bolettm¡ do Museo Paraenee Emilllo Goeldl. N . S. Antro.p·ologta, n. 0 8;

Belém, Pará, 19·6 0.

Reproduzido em: J'an1ee H. HOPPER (Ed.): lntllane nf Brazll tn tite
Twendetll CenturT. Washington, ln stitute for Cross-Cultura.! Research, 1967.
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Fonte•s

AG
AR
E'P

FU
FU:N
GR
HE
K

ME
MI

ML
Mtl
OL
P/C
Rü
SA
SIL

sw
TO

Pedro Agostinho da Silva (noticia pessoal).
Expedito Arnau.d (notfcia pessoal).
E s cola Paulist.a d e Medicina: Levantamento das condicoes de satlcte
das t ribos indtgenas do Alto Xin i;tí. AplicacA.o de medidas mé.clicoprofiláticas para sua preservacao; S. Paulo 1970.
Ren é Fue rst (noticia .pessoal).
Funda~r'to Nacional do tndio; Ministério do Int erior, 4.ª Delegacia
Regional: Relatórlo de atividades; Curttiba 1970.
G eorg Grünberg (notfoia pessoal).
Cectlia Maria Vieira H elm: estudos do Dpto. de Antropologla da
Univ. Federal do Paraná., publicados no Diá.Tlo do P&ra.ná.. Curtttba 16/ 4 / 1971 .
D ale W. Kietzman: Incllans and Culture Areas of Twentieth Century Brazil, in: J. Ho·pper (ed): Indiana of Brazil in the Twentieth Century; Washington 1967 :1 -51 . (Compilacao de dados do
Summer Institute of Lingulstics).
Júllo Cézar Melattl: Indios e criadores. A situacao dos Krahó na
área pastoril do Tocantins; Rio <le Janeiro 1967 .
Ernesto MigUazza: Grupos lingu1stlcos do território fe deral de
Roraima, in: Atas do Simpósio s übre a biota amazonica. 2:153-173;
Rio de Janeiro 1967.
David Maybury-Lewis: Akw~-Shavante Soctety; London 1967.
Mar k Münzel (noticia i>essoal).
Adé lia Maria Engrá.cla de Oliveira (not!cia pessoal).
Pric e/ Cook: The present situatlon of the Narnbiguara. I n: Am.
Anthr. 71 (1969).
Isabelle Rüf (noticia pessoal).
SHvio Coelho dos Santos (notfcia pess oal).
Summer Institute of Linguistica (Instituto Lingtitstico de Verflo):
Populaca o das tribos indtgenas onde trabalha o SIL, 27 /4/1971.
Pe. Egfd lo Schwade/Pe. Vicente Barreto/Pe. José Pedro Lisboa:
Pes quisa entre os indios Kaingangues do Río G. do Sul. CNBB,
Regional Sul Ill; Pórto Alegre 1969.
Frilz T ol ksdorf (noticia pesaoal)

Abre"'laturae da• unldndefl federal•:

AC
AL
AM
AP
BA
GO
MA
l\1G
MT
PA
l'B
PE
PR
RA
RO
RS

se

SP

Acre
Alagoas
Amazonas
Ama:pá
Bahia.
Goiás
Maranhao
Minas Gerals
Mato Gross o
Pará
Paratb-a
Pernambuco
Paraná
Roraima
Rond~nla

Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Sao Paulo

La aituación del lndigena en América del Sur

427

1

AMANAYÉ tupi, VII
cabeceiras dos ríos Capim e Moju (PA); 50 (K)

2

ANAMBÉ (Turiwara) tupi, VllI
rio Caiari, aflu ente do Moju (PA); 19 (AR) , 50 (K)

3

APARAi karib, I
alto-Paru de Leste , Jari, Maecuru, entre Paru e Jari (PA e AP);
200-300 (K); 50 (FU); 200 (SIL)

4

APIAKA - tupi, IV
alto-Tapajós, baixo-Juruena e entre Río dos Peixes e baixo Teles Pires (MT e PA); 100-200' ? (TO)

5

APINAYÉ - jé-timbira, VI
a Qe:ste de Toca-ntinópolis, (GO e PA); 2l01(K); 210 (SIL)

6

APURJNA. (Ipurina) - arawak, IlI
médio-Purus (AM); 230 (K), 230 (SIL)

7

ARARA ( ? ) ? , III
Jipar aná (RO); 100 ? (K)

8

ARIKAPú (Maxubí) ?, III
cabeceirag do Rio Branco, perto de Vilhena (RO); 50 (K)

9

ARIPAKTSA ( Erig pactsá) -

pano, IV
entre baixo-Juruena e Aripuana, Rio do Sangue (MT); 300-350 (TO) ,
200-2 50 ( GR), 20 O (SIL)
A~URINI

1O

- tupi, VI
Tocantins abaixo de Tucuruf, Pacajá de Portel e alto-Bacajá (PA);
55(AR') , 60(SIL)

11

AWAKE (Orotáni) - arawak, 1
alto-Uraricá'á (RA); 17 (MI)

12

A WETI - tupi, V
Parque Nacional do Xingu (MT); 41 (EP)

13

BAKAIRI karib, V
Paranatinga e RiQ NOvo (MT); 230 (K), 230 (SIL·)

14

BANl\VA (incl. Curipaco, Karupáka) I~ana (Af\f) e ColOmbia; 1. ·0100 ? (K)

15

BE'.IQO-DE-PAU (Tapanhuna) jé, IV/V
entre¡ médio-Arin.o.s e alto Rjo do Sangue; d eeite maio 1970, no Parque Nacional do Xingu, junto com os Suyá (MT); 120 (abril 1970,
TO) , 5 O( 19 7 O, FU)

16

BORóRO - se, VI
rio Sao Louren~. ao su1 e a leste de Cuiabá (MT); 700-800 (K),
500 (FU), 700 (SIL)

17

CANELA (Ramkokamekra) jé-timbira, VI
sul de Grajaú (MA);
200 (SIL)
.---....
CINTA-LA.ROA (Surui) - tupi ( ?), IV
· alto.Roosevelt e eñ e Jiparaná e Aripuna (RO e MT) ; cérea de
1. 500 (FU), 3 .'Oi00-4. 000 (TO)

18

-

arawak, I

/\

19

DENI (Daní) - arawak, 11
cabeceiras do Tapauá-Cunhu a (AM); 320 (K), 300 (SIL)

20

DIARRól ? , IV
Rio Préto, alto-Marmelos (AM); 100 (K)

21

FULNIO (Karnijó) Se, XI
P . l. Dantas Barreto e Águas Betas (PE); 1. 800 (K)

22

GALIBI (incl. Maraw•one, MarwOrno) karib/portugués/creole, I
alto-Ua<;a (AP), Oiapoque, Guiana Fra·ncesa e Surinam; 550-650 (K),
559 (AR)

23

GA\.71A.O (Pukobyé) jé-timbira, VI
margem direita <lo Tocantins, perto de :Marabá (PA) e ao norte de
Imperatriz (MA); 100 (FU), 17~ (AR)

24

GOROTIRE jé-kayapó, VI
rto Fresco, afluente do XINGU ( PA ); 2o·01(K), 420(AR.), 450(FU)

25

GUAJA - tupi, VII
e ntre alto-Gurupi e Pindaré (MA ); 300 (K)

,

26

G.UAJAJARA (Tenetehara) tupi, VII
entre Pindaré e alto-1V1earim (MA); 2. 60·01(K), 4. 500 (SIL)

27

GUARAN! ( in cl. Kaiwá, Ñandéva e Mbiá) - tupi-guaraní, IX
dispersos nos vúrios P. 1. do Brasil meridional, concentragáo malor
no sul MT (Kaiwá); (MT, PR, SC e RS); Kaiwá: 3. 000 (K), 5. 000
(SIL); Ñandéva: 500 ( K); Mbiá: 3.000(K); total: 6.600-8.500;
outros no Parag uai e na Argentina

28

GUATó se, VIII
rio Parag uai, ao norte de Corumbá (MT); 30 (K)

29

GUEREN (Botocudos) portugués, XI
na regtao d e Olivenga (BA); 2 .·0100-'4·. 000 (K)

30

IRANTXE - a rawak, 111
perto de Utiartti (MT); 45 (K), 52 (GR)

31

JAMAMD1 arawak, 11
margem esquerda do médio-Purus (AM); 45·0 (K), 450 (SIL)

32

JAMINA,VA (Yaminahua) pano, II
r ios ehandless, baixo-Iáco, alt'O-Acre e Juruá (Ae); 220 (K); e no
Peru

33

JARUARA - arawak, 11
médio-Purus (AM); 120 (K)

34

JmIA -

3•5

JURUNA -

36

'

tupi ?, II
cabeceiras dos rios Iplxuna, Mucuim e Jacaré (AM); 12-100 ? (K);
7(SIL)

tupi, V
Parque Nacional do X ingu (MT); 60 (K), 50 (FU), 58 (OL)

KADIWJ!:U ( eaduveo) guaicuru, VIII
· en t r e · a serra Bodoquena e os rios Nabilequ 0 e Aquidaváo (MT);
200 (K), 160 (SIL)
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37

KAL'\IB'1 - portugués, XI
P . 1 . eaimbé, perto de Mirandela (BA); 500 (K)

38

KAINGANG je, X
em vários P . 1. do Brasil meridional (SP, PR, se, R.S) ; PR: 2. 983
( FUN), 2.239(HE); se: 1.017(FUN); RS : 2 . 408(FUN), 3.651
(S'\iV ); total: 5 . 60·0 :..7.600

39

KALAPALO karib, V
Parque Nacional do Xingu (MT); 115 (AG), 85 (EP)

4 Ot

KAMAYURA - tupi, V
Parque Nacional do Xingu (MT) ; 1'18 (AG), 123 (Mtt), 128 (EP)

41

KAMBI\VA - portugués ? , XI
perto .de Serra Talhada, centro de PE; 500 (K )

42

KAMPA - a rawak, LI
cabeceiras do Juruá (Ae ) e no P eru; 115 ( K )

43

KARAJA se, VI
ilha do Bana·n a l, Araguaia (GO) ; 8 65(K ) , 1.0 00 (FU ), 2.000(SIL)

44

KARIPUNA - tupi / portugués, 1
earipi, afluente do Uaga, P.I. Luiz Horta (AP); 400 (K), 523 (AR)

45

KARITIANA tupi ?, 111
baixo-eandeias (RO); 45 (K)

46

KATUKINA (Kulina ?) pan-o ? , II
rios Biá, Jandituba e perto de Feijó (AM e AC); 275 (K)

47

KAWAHIB (incl. Parintintin, Tenharim, Paranawát, Wiraféd, Tuku-

)

naféd, Itogapuk e BOca Negra) - tupi, IV
entre Madeira, Roosevelt e Jiparaná, nas zonas limítrofes de AM, RO
e MT; Parintintin: 90 (SIL); total: 500 ( K)
48

KAXARARt - arawak, II
cabel eira s do Ituxi (AM); 510 (K)

/

49

KAYINÁ\VA - pano, II
rios Cha ndless, Muru, alto-Juruá e perto de Feijó (AC ) ; 100 (K); e
no P e ru

50

KAYABt - tupi, IV / V
rio dos P eixes, Teles Pires, Sao B.enedito e Par que Nacional do Xingu
(MT e PA); 1.0tO O(K ) , 250(GR ) ; no P.N.X . : 179(GR), 200(FU)

52

KOBEWA (Cubeo) - tucano, I
entre Uaupés e as cabeceir a s do Ay'ari (AM ) e na Colómbia; 500
? (K)

53

KOl{RAIMORO - je-kayapó, VI
margem direita do médio-Xingu acin1a d e S .
trada (PA); 104 (AR)

F~lix,

e Serra Econ-

54

KBAHó jé-timbira, VI
marg em direita do Tocantius, sul de Carolina ( GO); 50:0l(FU), 519
(ME)

G5

KRIKATl jé-timbira, VI
ao norte de Imperatriz (MA); 100 (K), 19 6 (AR)

A
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56

KREEN-AKARORE (Ipewí) jé-kayapó ?, IV
río Pei:iroto de Azevedo, '.í'eles Pires e Serra do Cachimbo (MT e PA);
100-6·0.0 ? (TO)

57

Kl.J'"BÉN-KRAN-KEGN j é-kayapó, VI
Riozinho, afluente da margem esq uerda do Rio Fresco, Xingu (PA);
300-400 (K), 250 (AR), 350 (FU)

58

KUIKURO karib, V
Parque Nacional do Xingu (MT); l t501(AG), 161 (EP)

59

KULINA arawak, Il
rio Chandless, alto-Purus e alto-Acarauá (AC) e no Peru; 350 (K),
500 (RU)

60

KURUAYA tupi, IV
entre Jamanxim e Curuá (MT); 100? (K)

61

MAií.U - se, I
entre Uaupés e Japurá (AM), na ColOmbia e na Venezue la; 300 (K),
1. 0.00 (Mtl), 150 (SIL)
1

62

MAJ{Uxt (incl. 'l'aulipang) karib, 1
nas savanas do alto Río Branco. (RA), na guiana e na Venezuela;
3.2001(MI), 3.000-5.000(K), Makuxí: 3.0i010(FU)

63

~MRúBO

alto-Ituí e

-

pano, II
a : to.-Curu~á

(AM); 400 (K), 500 (Fü)

64

~iATIPUHY

65

l\'L'\.W.l'.íl (Maué, Sateré) -

66

MAXAKALt se, XI
nos P. I. Eng. Mariano de Oliv(:Jra e Pradinho, perto de Machacalis ( M G); 200 (K), 200 (SIL)

67

MAYONGONG (Makiritare) karib, I
alto-Auaris (RA) e na Venezuela; 80 (MI), 80 (K)

68

MAYORUNA pano, II (Máya)
alto-Javari e alto-Curu~á(A·M) e no Peru; 200-600 ? (K)

69

MEIDNAKU - arawak, V
Parque Nacional d<> Xingu (l.VIT); 78(AG), 63(EP)

70

.MENKRANOTtRE (Kubén - Kragnotíre) jékayapó, VI
entre alto...lriri e mé.d.io-Xi·n gu (PA); 250-300 (AR), 15·0•(FU)

71

MOREMBI -

72

MUDJE·T 1RE ( Suruí) tupí, VI
rio Sororó, afl. do Itacaiunas (PA); 44 (AR)

73

MUNDURUKtJ - tupi, IV
entre os rios das Tropas e Cururü, alto-Tapajóa, Canumá e Marimari (PA e AM}; 1.500(K), 1.600(SIL)

(incl. Nahukwá) karib, V
Parque Nacional do Xingu (MT); 50 (K), 60 (EP), 50 (FU)

tupi, IV
nos igarapés e rios entre Parlntins e Maués (AM e PA); 2 .·000 (K),
3. 000,(SIL)

? , IV
rio Préto, alto-Marmelos (AM); 1010 (K)
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MURA ( Pirahá) , se, IV

rios

Marme ~QS,

Maici, Manicoré e Capaña (AM); 150 (K), 130 (SIL)

75

N Al\IBIKU ARA ( incl. Mamaindé, Kabixi, Saboné e Tauandé), nambikwára, 111
entre a :to-Guaporé, Barao de MelgaQo, alto-Juina-Mirim e alto-Juruena
(RO e M'l'); Mamaindé: 50(SIL); total: 800(P/C), 500(FU)

76

NUl\'.IBIAt ( Orelha de Pa u), ? , IV
entre Marmelos e Oripuana (AM); 50 {K)

77

PAKAHANOVA (Pakaas Novas) - Txapakura, 111
margem direita do Mamoré, perta de Guaja;rá-Mirim e Rio Pacaas
Novas (RO); 3·010 (K), 500 (FU)

78

P ALIKúR ara wak, I
Urucaná, afl. do Ua~á (AP) e na Guiana Francesa; 450 (K), 30:4
(AR), 700 (SIL)

79

PANKARARÉ portugués ?, XI
serras de Caciara e Arapuá (PE) ; 2 OO ? ( K)

80

PAN1iARARú portugués ?, XI
P. l. Pancarú, Brejo doSi Padres,

pert o

de Petrolándia

(PE);

2.200 (K)
81

PARAKANA.N -

tupi, VI
margem esquerda do médio-Tocantins (PA) e cabeceiras do Pecajá;
250-4!00 (AR)

82

PARES! -

83

PARUIKOTó-XARUMA (incl. Hixkaryana, Waiwai e Waimiri, Atroahi)
-karib, I
~~ ............... -....._.
..........._._ - ..,..- - - -.... -- · -.........

arawak, III
e.ntre Parecis· e alto-Juruena (lVIT); 230 (K), 350 (SIL)

entre Trombetas, Rjo Branco e a fronteira com a Guiana (PA, AM
e RA); Hixkary'ana: 140 (SIL); Waimiri: 600 (:MI); total: 1.5·0.0:(K)
84

PATAXó ('Hahahai) p'Drtugues, XI
P. I. Caramuru, •ltaquira e ::aarra Velha (BA); 25 (K). 215 (AG)

85

PAUMARI (Purupurú) -

86

PI.RO (Manitenéri) arawak, II
entre. alto-Iáco e Acre (AC); 150 (K)

87

POTIGUARA tupi, XI
Baía da Trai~o, (PB); 1. 000 (K)

88

POYANAWA pano, II
a :to-Móa (AC); 50 (K)

89

PURUBORA tupi ? , III
cabeceiras do Sao Miguel (RO); 100 (K)

90

SUYA - jé, V
Parque Nacional do Xingu (l\o1T); 70 (K), 75 (FU)

arawak; 11
médio-Puru.s (AM); 250 (K), 250 (SIL)

91. TAPIRAPJ1: -, tupi, VI
rio Tapirapé (MT); 50 (K), 1001(FU)
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92

TARIANA araw.ak/tu-cano, 1
médio e baixo-Uaupés (AM); 5'0·0 (K)

93

.' l'E)liBÉ -

94

TER11:NA (Guaná) arawak, VliíI
entre os rios Miranda e Aquidauana
6.000(SIL)

tupi, VII
entre Gurupi e Acará (PA); 200 (K), no Gurupi: 60 (AR)
(MT);

5.000-6.000(K).

96

TffiITó-PIANOKOTó (Trio etc.) - karib, I
alto-Paru do o /_ste, Trombetas e Cumina (PA); 'ririyó: 200(FU);
Kaxuyana: 50{FU); total: 1.200(K); e no Surinam

96

TRUl\'lAi - se. V
Parque Nacional .do Xingu (MT); 25 (AG), 24 (EP)

97

TUKANA (incl. Arapaso, Wanana, Pira-Tapuio, Tuyuka, Desana, Bara) tucano 1, 'l'iquié., Papuri e Uaupés (AM). e na ColOmbia;
1.·000 ? {K)

98

TUKUNA (Ticuna) SC, 1
as margens do Solimoes, entre l~á e a !ronteira (AM) ; populacao
total no Peru, -na Colombia e no Brasil: 15.000(SIL); no Brasil:
5.000(SIL), 6.000(FU)

99

TUPARt tupi, III
margem direita do río Branco (RO); 50 (K)

~

1010

TUXA (R,odela) portugués, XI
P. I. Rodelas, perto de Bel·ém do Sao Francisco ( BA); 200 (K)

10·1

TXIIUO - karib, V
Parque Nacional do Xingu (MT); 60(AG), 6l(EP)

102

1.'XUKAHAl\'IEI (Me.ntuktíre) jé-kayapó, V /VI
Parque Nacional do Xingu (lVIT); 2·0!0(K), 200(SIL), 300(FU)

103

UAM.UJ'.íl (Aticum) -- portugués ?, XI
Serra d.o Uma (PE); 1. 500 (K)

104

URUBU (Kaap-or) - tupi, VL1
entre Gurupi e Turiacu (MA); 1. 00'01(K), 500 (AR), 600 (FU), 200
(SIL)

106

URUPA txapakura, III
rios Urupá e Jamari (RO); 150 (K)

106

WAPITXANA - arawak, I
baixo-Uraricuera, oeste do alto-Rio Branco (RA); · 1. 20'01(MI), 200300 (K) e na Guiana

107

WARffiYANA (Arikéna) karib, I
médio-Trombetas (PA); 300(K)

108

WAURA arawak, V
Parque Nacional .do Xingu (MT); 70 (SIL), 86 (AG), 96 (EP)

10¡9

WAYANA (incl. · Urukuyana) -kari·b , I
alto-Paru de Leste, (PA), Surinam e Gula.na
lOO(FU)

F~ancesa; · 3. 00~400

(K);
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XAVANTE - jé-akwé, VI
margem direita do alto, e margem esquerda do baixo-Rio das Mortes, como também nas cabeceiras dos rios Batovi e Teles Pires (Paranatinga) (MT): 2 .·OiOO (ML), 1660 (SIL), 116·00 (FU)

111

XEMNTE - jé.akwé, VI
perto do PI TocanUnia (GO); 260 (K)

112

XETA - tupi, IX
P.I. Barao de Antonina e Guarapuava (PR); 5(HE), 6(SA)

113

XIKRIN (Dioré) jé-kayapó, VI
alto-Itacaiunas e Bacajá, afl. do Xingu (PA); 168(AR), 150(FU)

11 •

XOKI.ÉNG -

116

XUKURU - portugués ? , XI
serra de Urubá (PE); 1.~00(K)

116

XUKURU-KARIRt - portugués ? , XI
PI. Pe. Alfredo Damasco, POrto Real do Colégio e P1. J.nspetor Ireneu, Palmeira dos indios (AL); 500-560 (K)

117

YANOMAJ."\11 (Waika, Xirianá, Guaharibo) -

118

YAWALAPITt - arawak, V
Parque Nacional do Xing.u (MT); 65(AG), •7(EP)

jé, X
I
P. I. no sul do Brasil, Ibirama e Calmon (se) e Laranjinha, Barao
de Antonina e Tamarana (Apucarana) (PR); total: 36·01(SA), 590
(FUN)

xiriÍa, I
cabeceiras dos afluentes setentrionais do médlo/ Rio Negro .entre
Cauaburi e Uraricoera, Parima, e margem direita do Rio Branco
(RA e AM), e também na. Venezuela; em Roraima: 2 .130 (MI);
total: 3.000 (FU), 4.00·0i(K)

I
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tropolog;a; Belém, Pará.
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RMP

Revista do Museu Paulista; Sao Paul-o.

Akerren, Bo, Sjouke Bakker and R.olf Ha.bersang.
1970

Report o! the ICRC Medical Mission to the brazilian Amazon Region; Comité intern. de la Croix-Rouge, Geneve.
Relatório de um grupo de mé.diC'Os da Cruz Vermelha Internacional qu.e
visitou entre os dias 4 d emaio e 15 .de agósto de 19 7 O mais de 2 O tribos
da Amazonia brasileira. Contém dados sObre o estado de saúde dos indios
visitados e a q uase total falta de assisténcia em que vive a mai'Dria deles.
Amorim, Maria Stella de
1967

A aituagáo dos Maxakall. In : Revista do Instituto de Ciencias Sociais, vol. ~ ( 1): 3-2•5; R,io de Janeiro.
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Arnaud, Expedito
Breve noticia sobre os índi·os Asuriní e Parakanan; Río Tocantins,
Pará. In: Boletim do Muse u Paraense Emílio Goeldi, N.S., Antropología N. 0 11; Belém.
Notas sobre a •·1uta armada entre indios e castanheiros"' de 1927 a 1953
(p. 1), a "pacificagü.o'· dos Asuriní em 1953 (P. 1-8) e as t entatíva.s <te
pacificar os Parakanan a partir de 19 2 7 (p. 18-2 O).
1961

Notícia sobre os índlos Gavioes de Oeste - Rio Tocantins, Pará.
In: BlVIP, ~·.s., Arnropol ogia N. 0 20; Belém.
História dos conf litos entre os ditos indios e a popula~ao regional, representada por tres frentes da penetra~ao ec"Onómica extr activa ( ca!,itanheiros, seríngueiros, garimpeiros) e pela "pacificagao" dos G. (p. 1-13) .
1964

19 6 7

Grupos t upi do 'l'ocantin.s. In: Atas do SimpóS'io sobre a biota
amazOnica, vo •. 2:57-68; Rio de Janeiro.
História <ta luta arn1ada c-ontra os Parakanan e Asuriní e da "pacifica~ao"
pelo Servi~o de Prote~áo aos índios.
0

Os indios da regiao do Ua~á ( Oiapoque) e prote~ao oficial brasileira. In : BlY.[P, N.S . , Antr·opologia N.º 410; Belém.
Noticias sobre a po!h ica indígena brasileira na regiáo povoada por indios
Palikúr, Ga.ibí e Karipúna e as recentes amea\;as de expropria~ao em favor
de urna fazenda mi.1tar e de uma estrada d.e rodagern que es . .ao senao
construidas dentro da área tribal.
19 6 9

Ualdus, Herbert
1962

Métod·os e resultados da

a~ ao

indigenista no Brasil. In: RdA 10:

27-42.

Análise critica do indigenismo brasiieiro e do seu fracasso.
Chia1·a, Vilma

Le processus d'exterminat.ion des Indiens du Brésil. In: Les Temps
Modernes 270: 1072-1079; París.
Noticias de vários crimes cometidos recentemente contra tribos brasileiras.
"Si les victin1es de ces guerres permanentes restent nombreuse.s, la survie des s·ociétés indigenes est tout autant menacée sur le plan économique:
l'appropriation sy·stématique de leurs t erres par les propriétaires brésiliens les conduit peu a peu a la ruine. Ce processus se poursuit silencieusement, malgré les garanties données par le S. P. I., puisque les délimitations que cet orga nis·me avaint fixées ne sont pas reconnue.s par les
g'Ouvernements des ti::tats ou sont situées les terres en question'' (p. 1073).

1968

Diniz, Edson Soares
Os Kayapó-G'Orotire. Aspectos sócio-culturais do momento atual. ln:
BMP 18.
Dados sObre conflitos sangrentes entre o.s K. e os seringueiros que invadem a s terras indígenas (p. 2-3).
1962

Convivio interétnico e aglutina~áo intergrupal. Uma VIS'ao da Co. munidade d.o Pósto Indígena Gorotfre. In: RM P 14: 213-22·0•.
Notás sobre a exp :·ora~áo económica e as pressoes diversas a que esta.o
submetidos os G.
1963

4:36
1966

S11Tlo Coelho Dos Santoa
O perfil d e uma situacáo interétnica. Os Makuxi e os regionais

do Roraima. In: BMP 31.
Dados sObre o caráter discriminatório do processo de "integracáo" dos M.
na econ'Omia regional.
1967

Os Makuxi e os Wapitxana: fndios integrados ou alienados ? In:
Atas do Simpósio sObre a Biota AmazOnica, vol. 2 : 93-100.
Mais uma comunicagáo s Obre o caráter discriminatório da "integrac;ao"
dos M . e W. na sociedade regiúnal .10 Territorio de Roraima.
·"A reac;ao dos Makuxi e dos Wipitxi:\.na, nos dias atuais, é de pacifismo,
embora niio de couformismo. Seja em relacao a invasáo e tomada de suas
terras, a espoliagáü nas suas transac;óes comerciais ou na venda de sua
fOr ca de trabalho. Suas resistencias se exteriorizam quase sempre por
meios nao violentos, através de furtos, fugas , embriagués, ociosidade ou,
ainda, por explosoes puramente emoclonais. E ssas reac;óes favorecem as
representac;oes negativas feítas pelos regionais". (p. 9 7) .
"Nos días de hoje, ambas as tribos encontram-se em estado da ambivalencia que mais s e aproxima da alienac;áo do que da integrac;áo. (p. 99)".

Frikel, Protálrio
19 6 3

~·o tas

sObre a situacao atual dos in.dios Xtkri-n do rio Caeteté. In:
R.MP 14 : 145-168.
N'Otas sObre a Iuta da ·populac;ao r eig onal contra os X . ; chacinas e "expedicoes punitivas" (p. 1,47-149'), prostituigáo forc;ada (p. 154-165), espoliaciio econOmica e discriminagao racial (p . 156-158) .
Fuerst, René
1969 (a) Gegenwartige Lage und dringende volkerkundliche Forschungsaur-

gaben bei brasilianischen Wildbeutern. In : BICUAER 11:107-125.
Dados sobre a situa~ao atual dos grupos Nambikwára, Xavante, Kayapó e
Yanomamt.
1969 (b) Deux tribus Gé non étu.diées par Curt Nimuendaju. In: Bulletin
de la Société suisse des Américani.stes 3 3: 12-21 ; Geneve.

Ligeiras noticiaS' refer entes a<0s Xavante e Xikrin.
Galvio, Eduardo; Simoes, Mário F.
1965

Noticia sObre os indios Txikao. In: BMP 24; Belém, Pará.
Relato da irrup~ao dos txikao e seus conflitos com as tribos d'l
Alto-Xingu, até sua pacificac;ao em 1964.

1966

Mudanc;a e sobrevivéncia no Alto-Xingu, Brasil Central. RA 14:
37-62; S. Paulo.
Resumo dos efeitos depopulativos e aculturativos do contato interétnico. Incluí : ambiente físico; história; cultura; .demografía;
mudanca cultural .

Grünberg,
1966

~org

Urgent R esearch in North-West Mato Grosso. In: B•I CUAER 8:
143-152 .
.Dad.oa ~Obre tentativas de genocidio junto aos Bel~o-de-Pau (p. 148) e
Cinta-Larga (p. 149) .

.....

· ~·
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Beitrage zur Ethn<>graphie der Kayabi Zentralbrasiliens. In: Archiv
für Volkerkunde 24: 21-185; Wien.
Notas históricas sobre a penetrac;ao da frente extrativista nos vales do
Teles Pires e do Rio dos Peixes e a subjugac;áo dos. K.
1970

Jobhn, Danton
1970

O problema do indio e a acusac;lo de genocidio In: Mintstério da

Justic;a, Conse 1 ho de defensa dos direitos da pessoa huma·n a Boletim N.o 2: Brasilia.
Relatório, aprovado pelo Conselh'O de Defesa dos Direitos ·d a Pessoa Humana, sobre a acusagao contra o Govérno brasileiro de praticar ou tolerar
o genocidio, visand'O a exterminar grupos indígenas.
"No caso do Brasil, mesmo que se qualifique de genocidio certas ac;óes
levadas a efeito por particulares ao longo da faixa pioneira, onde o civilizado se encontra com tribos indígenas, a política do Govér·no Federal
sempre !oi a .de proteger o fndio ameagado de perseguic;oes e de exterminio" ( p . 6) .
"Assim, nao se pode fa 1 ar de questao racial no caso dos conflitos
entre brancos (térmo de conotac;ao mais cultural que racial, no Brasil)
e os remanescentes da populac;ao indígena. ~'inguém odeia o fndto porque éle é i·ndio. O antagonismo surge no momento em que se encontram
as duas !ronteiras culturais, entre mentalidades que se chocam e até se repelem, pois cultivam tábuas de valores totalmente distintas, vendo o
mundo por prismas diferentes, 'O que faz com que o pioneiro branco
enxergue no f.ndio um estranho, um ser inferior, quando multo uma
crianga grande e mal-educada, de maus hábitos , que se pode tornar agressiva e perigo.sa" (p. 8) .
"O problema se poe, geralmente, o.uando o civilizado eomec;a a cobi~ar
as terras dos indios, terras que sft.o reconhecidas como suas e est!o delimitadas na carta. Af come<;a o drama, náo na avers!o racial pelo indio.
Dai vém os crimes que poderiam ser chamados melhor de latrocfnio que
de genocf.dio, urna vez que o elemento preponderante no delito é a tntengáo <ie roubar, mesmo que seja preciso matar.
"Há. casos em que pessoas a servi<(o do Govérno sáo cúmplices ou autoreS'
désses crimes ou déles se locupletam. Em conseqüéncia de inquérlto já
citado, no antigo Servi~o de Protegao aos fn.1.ios, apuraram.se revoltantes
casos dessa espécie e numerosos servid.ores foram punidos. na esfera administrativa, inclusive com a demissa'O do Servi<;o Pú bUco" (p. 9) .
"Mesmo considerado a falsidade ou exagéro, devemos reconhecer honestamente que nossos governos, se tem manti.1.o urna pilftica indígena que serviu de modélo as normas baixadaS' em Rec-omenda<;ao da 39 .Q. Conferéncia
Internacional do Trabalho para o tratamento dos indios, náo fizeram tudo
o que deveriarn fazer para assegurar o respeito aoi:i seus direitos. Abusos
tém sido tolerados, quase sempre pela impoténcia dai:r autoridades incumbidas de zelar pela sorte de indio, mas nA.o se pode afirmar, em s! conscféncia, que o Governo brasileiro "patrocine" a Uquida<;ao dos remanescentes
dos grupos i·n dfgenas" (p. 12).
Laraia, Roque de Barros, e Roberto da Matta
fn.dios e cas tanheiros: A emprésa extrativa e os indios no médio
Tocantini:r; Sáo Paulo.
Estudo sObre a "!ric<;ao interétnica" no Toeantins extrativo, 1. e., 80bre a
colonizagao don indios Suruí, Asurinf e Gavioes pelos brastletros. "As
1967

Silvio Coelho Dos Santos
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reac;oes diversas de cada grupo, belicosa no prin1eiro caso (A. ) e pacífica
no segundo (S.), conduziram a um mesmo resultad·o: o início de um processo de exUngao ou de marginaliza\;ao.
1!:ste fato parece demonstrar que, qualquer que seja a reac;ao da sociedade indígena frente ao contato, como éle é praticad·o, náo impede que os
resultados sejam n egativos para os grupos indígenas.
Para os membros da sociedade maior os índios devem ser "exterminados
porque sa'() .s elvagens". Freqüentemente est eg sao dissimulados sob urna
outra forma: "os indios devem ser civi lizados"; is to é, p erderem o controle de suas terra.s, serem reunidos numa gleba, onde se torne impossivel
a co·ntinuagao de sua existencia como p•ovo. Para os regionais, a pacificac;ao
deve ser feita de tal forma que transforme os indígenas em marginais,
pois já pressupoem ser impossível a sua transformagfi.o em mao-de-obra
barata.
1Dstes desejos de extinguir os silvfcolas, quer biologicamente pelas chamadas expedic;e>es punitivas, quer socialmente por um tipo precário de prote~áo, sao deter minados por um mesmo objetivo: a posse da terra ocupada
. pelos grupos tribais" (p. 67-68).
Las-Casas, Roberto Décio de
19 6 4

índios e brasileiros no vale d·o rio Tapajós . In: BMP 2 3 .
Estudo da interagáo entre a sociedade nacional e os grupos indígenas vizinhos ·na área do alto-Tapajós. "O S.P. I . n~ área, devido a fa'ta de recursos e inadequada preparagao de seus agentes, é levado, gradualmente,
a estabelecer com 'Os indios relac;oes de tipo semelhante as dominantes na
área, isto é, rela<;óes de aviamento" (p. 30) .
I.iima, Carmen Junq ueira de Barros
1967

Os indios Kama.y ur.á e o Pa.rque Nacional do Xingu, Te.s e de Dou-

toramento apresentada a Universida de de Rio Claro, S. Paulo (Mim.).
Estudando as re!a9oes en tre o Pósto Le·o·nardo Villas-Boas e os Kamayurá, fornece bom exemplo dos efeitos sócio-culturais devidos a
presenga bra nca entre os indios xinguanos.
1\-Iatta, Roberto da

Notas sobre o C'Ontato e a extinc;ao dos índios Gaviües do médio río
Tocantins. In: RMP 14:182-202.
Estuda o processo de extingao dos G. por mo tivos economicos.
"Vemos assim , que o indio Gaviao recebeu 'OS atributos de se'vagem, cruel
e assassino, na medida em que a sua presenc;a na área era marcada por
atos puramente defensivos de seus territórios e também que a transformacao do papel de guerreiro por ele desempenhado, corresponde a duas
fases da 'Ocupac;ao da á r ea do m édio Tocantins: a primeira c¡uando as
populac;oes r egionais evitavam os indios sabedoras que era1n de sua capa..
cidade de reagao violenta. A segunda destas fases marca o mom ento em
que a extracao dos produtos vegetais provoca o sur gíment·o de um outro
sistema econOn1ico. :Esse siste1na resultou numa altíssima integragao dos
núcleos regionais (transporte de castanha, pontos de abastecilnent·:) e escoamento do produto), e também em agencias de fin a nciamento de explorac;ao das matas, e urna classe de proprietários de terras e capitais. O
medo ao fndi'O passou a nao ser mais suficiente para manter afastados os
regionais. For taleceu-se, em conseqüencia, a visáo do indio Gaviao como
um obstáculo a ser eliminado a to do custo" (p. 187 ).
1963
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Melatti, Juli'<> Cezar
19 61

indios e criadores: a situa"ªº dos Krahó na área pastorH de> Tocanti ns; R,i o de Janeiro.
Estudo das re l a~oes de con tato entre os K. e os "civilizados" a luz do
· concelto de · "fric~ao interétnica".
"A violéncia nao caracteriza atualmente as rela<;oes entre os Krahó e os
serta.nejos. Mas talvez ela apare~a dentro em breve devido a necessidade
de novas terras por parte dos sertanejos. É de se supor que, se tal coisa
vier a acontecer, ·O S. P. I. nao 'Oporá grande resisténcia, já que seu poder
é mais ficticio do que real, pois, como acontece freqüentemente, todo pedido de providencia. de iniciativa do encarregado do POsto se perde pel()s
intricados cana.is buroc·ráticos" (p. 15•5) .
'.'Tudo parece indicar, por conS'eguinte, um futuro agravamento da situa"ªºde fric<;ao" (p. 156).
l\'Iétraux,

~lfred

1962

Disparition .des Indiens dan.s le Brésil Central. In: B1ICAUER 6:
126-131.
Notas sóbr e o exterminio de grupos Je no Pará.
"En príncipe, le S. P. I. doit pourvoir a leur sécurité et faciliter leur intégration da.ns le BrésiI moderne; en fait les "postos" sont non seulement
des centres de démoralisation, et d'exploitation, mais de véritables pieges
dans lesquels une fois pris, les Indiens sont condamnés a une prompte dis.
parition. ( ... ) Les responsables sont les Compagnies d.'exploitation
caoutchoutiere et celles qui font la cueillette des noix du Brésil, les commer<;ants qui vivent au détriment des coureurs de bois, "seringa.listas" et
collecteurs de noix, et, enfin, les autorités de l'Etat de Pará qui ouvertement s·ouhaitent la disparition des Indiens. Le S. P. I. a été obligé de
procéder uniquement a la pacification ,s ans se soucier de ce qu'il adviendrait des Indiens qui se sont confiés a lui" (p. 131).
'

lUoreira Neto, Carlos de Araújo
19 5 9

Relat ório sobre a situagao atual dos indios Kayapó. In: RdA 7:
49-64.
"O testemunho histórico indica que, dos primeiros tempos colonia.is aos
dias de hoje, diferen<;as de grau e na-o de qualidade marcam, no pais, as
técnicas usuai.s de expoliagao, de opressao e de exterminio a.dotadas no
trata.mento aos g rupos indígenas pelaS' frentes de expansao da sociedade
nacional. ( ... ) . (As) atitudes com respeito aos grup·os tribais podem ser
classificadas em duas ú·nicas categorías. Na primeira modalidade, a nota
dominan te é o exterminio puro e simples dos indígenas hostis ou simplesmen te arredios. A alternativa é a exp ~ oragao brutal d·o trabalho indígena
e sua liquida~ao lenta pela miséria, os maus tratos, a. contaminagao"
(p. 54).
"As pacificagoes ora em curso na bacía do Xingu ignoram quaisquer pressupostos básicos, apoiados n'<>s dados da experiencia, que protejam os
grupos tribais dos perigos da desintegra<;ao sócio-cultural e dos processos
depopulativos por epidemia a que se encontram expostos. Nenhuma des.
sas atividades prevé, como, medida necessária, a garantia as comunida.
des indígenas da posse dos territórios que ocUTpam . .O que se verifica entáo
é q,ue as próprias equipes de pacificagao se associam seringalistas e ex..
ploradores de castanhais que vAo imedia.tamente '()Cupando as área.e tornadas aeel!l8fveis pela atractáo de grupos ho·stis. DCl8a forma, as atua~

Sllvio Coelho Dos e&ntos
medidas pacificadoras serft.o nA.o só desaconselhá.veis como de todo incon.
Titnientes se Ere tém em conta <>S mais elementares interésses e direitos
dos grupos indígenas por elas atingidos" (p. 61) •
1960 A cultura pastoril do Páu d'Arco. In: BMP 10.
Análise detalhada do a van~o da trente pastoril no sudoeste do Pari e da
extin~A.o de grupos Kay·apó.
1967 · Constante histórica d<> "lndigenato" no Brasil. In: Atas do Simpósio .sObre a Biota AmazOnica, vol. 2: 176-185.

Análise histórica do "problema i·n dfgena" no Brasil e da sua "solu~A.o".
"O indio continua a ser definido pela opintlo dominante das regioes onde
sobrevive como um óbice ao progresso e a civiliza~ ao, que deve ser afastado, neutralizado ou suprimido. Somente em 1963 ocorreram, pelo menos,
trés incidentes graves que serviráo como exemp!os da permanéncia de
tais processos de solu~ao do problema indígena" (p . 182).
"Fatos como éstes demonstram que o massacre conUnua a ser institucionalizado como padráo ha.b itual de conduta nas rela~oes entre brancos e
indios no Brasil atual e é sempre utilizado, com tranqüila certeza de impunidade, todas as vézes que grupos indígenas constituam um entrave
a expansA.o ou a quai.s quer outros interésses dos proprietá.rios ruraiEr"
(p. 183).

"Os planos de reforma agrária sáo adequadoS' aos interésses dominantes
da economia ·n acional e apoiam-se em crltérios de propriedade privada sObre a terra e em constdera<;oes de produtividade e de desenvo' vimento ee<>nOmico integrado. ~·este contexto, as popula<;oes indfgenag brasileiras ni\.o
só representam parcelas demogr á.ficas quantitativamente inexpressivas mas,
também, grupos humanog econOmica, social e culturalmente marginalizados, vivendo em reservas terrft<>riais de posse coletiva segundo as téc·n icaa
de uma mera economía tribal de subshrténcia.
Dados objetivos como éstes, que revelam a especificidade do problema indígena, s!o freqüentemente utilizados e deformados por proprietá.ri<>s ru.
rais, políticos, funcionários pú·blicos e mesmo por agentes "proteciontsta"
com a utiliza<;ao de estereótipos e preconceitos d e uso corrente contra os
fllidios, com o sentido de justificar as ocupa<;oes ou a exp' orag.Ao das áreas
indígenas e a divisáo de seus territórios, descritos habitualm ente como
"enormes extensóes de terras férteis", roubadas aos interésses do progresso nacional por um pequeno número de indios "ignorantes, viciados e indolentes" (p. 185) .
Olivefra., Roberto Cardoso de
1956

Relatório de uma investiga<;ft.o de terras em Mat<> Grosso. In:
SPI 1954: 173-184. Rio de Janeiro .
Dados sObre a venda de terras com fins especulativos, no a.mbito
da reserva prevista por um ante-projeto de lei (1952) de cria~ao
do Parque Indígena do Xingu.

1959

A situa~o atual dos Tapirapé. In: BMP 3 .
N<>tas sObre os eteitos dissociativos do contato com os brasileiro1
e .d.o esbulho das terras por uma companhia tmobiliá.ria (p. 3-t).

1960 (a) The Role o! Indian Posts in the Procesa o! Assimilation. In:
América Indfgena 2·01: 8 9-95; México.
Evalua<;lo da presen<;a do S. P .1 . entre os Teréna e Tukuna.

1960 (b) O proceeso da assimla.~Aio dos Teréna; RJo de Jane1r<>. Monogt._
tia acérca das re!a<;Oes interétnioa• dos T. & da11 tentatlftli d•
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vencer as barreiras da d1scrimina<;ao pela. sociedade nacional, que
chega até a agressA.o direta (p. 14 2-151) .
"Ess& popula~lo, Obviamente, é impedida. de d esfrutar de tOdas as vantagens anunciadas pela vida urbana; participando do siste ma nacional de
estrati!ica«;áo, os Teréna destribalizados come~am a enfrentar aquelas mesmas dificultades, comuns as classes mais JX>bres da popula<;áo r egional.
Sornadas as "barreiras de classe" com as "barreiras étnicas", o resultado
é a limita~áo da. vida associativa, de modo a r eduzir extra orillnariamen te
o seu campo de a<;ao na sociedade nacional (rural ou urbana) e a desestimular sua assimila<1áo" (p. 149).
"A conclusáQ final a que se chega é que a popula<;ao T eréna, malgrado
esteja integrada a estrutura econOmica regional, nada indica que em futuro próximo venha a ser assimilada pela sociedade brasileira ou por seus
s egmentos sócio-culturais'' (p. 15 3) .
1962

Estudo de Áreas de Fric~áo Interétnica no Brasil (Projeto d e Pesquisa. ) . In: América Latina 5·:8 5-90; Rio de Janeiro.

Primefra versa'() do conceito da " fric<;áo interétnica", que o autor define
como " ... o contato entre grupos tribais e s egmentos da sociedade brasileira, caracterizados por seus aspecto.s competitivos, e, no mais das vézeS',
conflituais, assumindo ésS'e contatQ muitas vézes propor<;oes •totais ', i.e.,
envolvendo toda a conduta tribal e n ao-tribal que passa a ser ipoldada pela
situa~ao de frlc<;A.o interétnica" (p . 6 8 ) . O estudo ... .. objetiva compreen.
der e explicar a situa<;A.o en que !icam as popula~oes indígenas, como resultad'O da penetra~áo de segmentos pioneiros da soeiedade brasileira em
seu.s territórios tribais" ( p . 8 5) •
Investiga o fenOmeno, de um lado, como um processo de "passagem da
ordem tribal A ordem nacional", de outro, como uma situacao "tomada
oomo •totalidade sfncrética' ou, em outras palavras, enquanto situa<;ft.o de
conta.to entre duas popula~oes dial~tfcamente •unificadas' através de tnterésses diametralmente opostos, ainda que interdependenteB', por para.
doxal que pare~&" (p. 86).
AculturacA.o e "Fric<;ao" Interétnica. ln: América Latina 6 : 33-46;
Rio de Janeiro.
Refinamento m etodológico e teórico do concelto da "fric<;áo interétnica"
(retomado com modlfica<;ó es no l.º capitulo de Oliveira 1964).
1963

O indio e o mundo dos brancos. A s itua~!o dQS Tukúna do Alto
SoUmóes; Sfi.o Paulo.
Prtmeiro estudo da "!riccA.o interétnica" conforme o projeto de peS'quisa
(Oliveira 1962) . MQstra o surgimento de uma nova categorta social altamente expoliada: o "caboclo" Tukuna:
"Em certo sentido, o caboclo pode ser visto atnda como o resultado da
lnterforiza~ao dQ mundo do branco pelo Tukúna, dividida que está sua
coru1ciéncfa em duas: uma, voltada para os seus ancestrais, outra, para os
poderoso! homens que o circundam. O caboclo é, a ssim, o Tukúna vendo-se
a si mesmo com os o!hos do branco ; isto é , como intruso, indolente,
trai~oeiro, enfim como a lguém cujo único destino é trabalhar para o branco" (p . 80).
1964

1966 (a) O índto ·n a Consciéncia. Nacional. In: América Indígena is: 43-52 ,
México.
ReflexOes crftieas sobre a 1magem estereotipada e extremamente discrimi.
natória do · indio na eocledade braS'ilelra. Demonatra: a " ... existéncta de
um 1dstema. •de Talores; gerado pelo degeonheetmento da realidad• tndíge-
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na, e responsá vel por tOda a ordem de deforma<;oes a misti!icagóes do
indio na consciencia nacional" (p. 4·6) .
1966 (b) Nogao d·o "Colonialismo Interno" na Etnología. In: Tempo Brasileiro 4 ( 8) : 1O5-112: Río de Janelro

.

Nessas notas, o autor propóe o estudo do "colonia ~ismo interno" no Brasil, que teria " .. .-o mérito de · transformar a questáo indígena - que a
muitos pode parecer irrelevante num sensivo microscópio através .do
qual seriam conhecidos as.pectas novas do Segundo Brasil, sua dinAmica
expansionista e o sistema de poder que lhe é inerente - e cuja p1·imeira
víthna é o Brasil Indígena" (p. 111) .
19168 (a) Problemas e hipóteses relativos

•

a

fracgao interétnica: Sugestoes
para urna metodología. In: América Indígena 28: 339-388; México.
Exten sáo metodológica do conceito de "friega.o interétnica" a fim de diagnosticar o desenvolvimento da integra<;ao dQS indios a um sistema intérétnico.
"As relagoes entre essas populac;oes significan mais do que urna mera
cooperagao, competigao e conflito entre sociedades em conjungao. Trata-se
- como tenho assinalado de uma oposigao ou, mesmo, urna contradigao, entre os sistemas societá rios e m interagao que, entretanto, passam
a constituir sub-sistemas de um mais inclusivo que se pode chamar de
sistema interétnico. Preten do que os sub-sistemas (no ca.so, o tribal e o
nacional) tenham entre si e '0ntre o sistema interétnico inclusivo a mesma correspondencia lógica q ne tém entl'e s·i as classes sociais e a sociedade
global brasileira. Do mesmo modo que, por exemplo, a sociedade nacional
é u1n sistema social susceptivel de ser analisado através de sua e.strutura
de classes, a .situagao de contat•o, gravaS' ao sistema de re~ a~oes que lhe
é inerente, pode ser analisada mtdiante o que deno1ninei fric~ao inter.
étnica - o que seria o equivalente lógico (mas nao antológico) do que
os sociólog·os chaman de 'luta de class·es' " (p. 341-342) .
"Desde o mon1ent o em que os grupos indígenas perdem a sua posivao de
isolamento, com a conseqüente perda de sue equilibrio biótico e .s'Ocial, a
sua recupera~ao só poderá ser encontrada por meio de sua insersao num
processo de desenvolvimento regiona1. A opgao de um desenvolvimento me.
ramente local, i.e., na Reserva, deve ser tomada como urna utopia e, se
con cretiza, tem o risco de transformar territórios indígenas em "estufas",
coro tódas as consequencias que o artificialismo da so.lu~áo inevitavelmente criará" (p. 376-377) .
196 8 (b) El desarrollo de los grupo.s selvicolas del Brasil. In:
Indigenis ta 28:181-190; México.

Anuario

Ensaio sobre as possibilidades de um d esenvolvimento económico e social
dos indios bra.si!eiros. Crítica veemente da instituiva<> chamada "renda
indígena", criada pela FUNA!I e baseada numa idoelogia empresarial que
dis·crimina 'O indígena segundo a r e la~ao patrao-peao.
19 6 8 ( c) Urbanizagao e Tribalismo. A Integravao dos indios Terena nun1a
Sociedad e de Classes; Rio de Janeiro.

Estudo n1onográfico do processo da urbanizagao d·os T. do qual resultou
urna "integragao sem aS'simila<;ao". A consciencia tribal nao sofreu maior
enfraquecimen to nas cidades, em conseqüéncia da discrimina~a:o por parte
da sociedade nacional.
"Na sua situa~áo de indio citadino, quando se afrouxam as rela~óes com
a institui<;a.o protetora, o Teréna ainda tero a chance de eiudir a discrimina~ao e o preC"Onceito, até o momento ero que se vé descoberto em sua

La situación del indígena en América del Sur

443

condicao de "bugre": a partir de en tao o seu status passa a ser o de "cidadao de segunda classe". Na previsao disto é que os Terena citadinos, notadamente o.s de segunda gE.raca•o, procura m escamotear s ua etnia diante
do branco, sempre que divisam certa hostilidade racia ~ " (p. 222-22 3).
"Mas se os descendentes Terena sao estimu lados a escamotear sua etnia
no m eio "exter no'', paradoxalmente sao levados a f·ortalecer os elos tribais
no meio "interno" - como vivimos - como técnica de sobrevivéncia numa
situacao adv,e rsa" (p. 223).
Pereira, Pe. Adalberto Holanda
A pacificagao dos Tapayú·na (Beico-de-Pau), até 1\-iar(/o de 1968.
Ili: R,dA 15/16:216-227 •
. Noticia de urna tentativa de genocídio contra os T. (p. 218) e dados sobre a discrin1inagao agressiva dos í111.ios pela populacá o r egional (p. 2'19196 8

220).

Price, P. David and Cecil E . Cook
1969

The present situation of the
71:688.

Notas sobre a

~·ambiquara.

In: Amer. Anthrop.

1

S'i tua~áo

precária dos Na.

R.i beiro, Darcy'
19 5 7

Culturas e L fn guas indígenas do Brasil. In: Educagao e Ciencias
Soci.ais 2 ( 6) : 1-10,2; Rio de J aneiro
'.rrad uc;ao inglesa in: J . 'l-Iopper ( ed. ) : Indians of Brazil in the
Tw en tieth Century, pp. 77-165; vVashington (1967).
E nsaio fu ndamental sobre o impacto da expan sao económica sObre os indios brasileiros. Estuda a s formas diversas do co-nflito correspondentes as
d ifernte.s frentes de economía.
"A economía extrativa mobiliza indivídu os d esga1Ta.d.os de suas comunidades de origem e, poi'tanto, livres das f·orrnas tra dicionais de controle
social, para lan9á-los sobre áreas inexploradas ( ... ) . Quando defrontam
com um grupo indígena sua t endencia é desalo já- 1 0 violentamen te do seu
território, ou, quando p·ossível, d,_iligenciai- pa1·a colocá-lo a seu servi~o
( ... ) ". "As frentes de econo1nia pastoril sao formadas por populacoes
con stituidas por crescimento vegetativo, composta de grupos familiais, que
avan~ a1n através de áreas inexpl-oTadas a procura de novas pastagen s.
Agen1 diante do índio essencial m ente pela contingencia de limpar os campos de SE.ns habitan tes h uman os para entr egá-los ao gado e evitar que
o ín<lio, desprovido de ca<;a, a substitua pelo ataque em seus reba..nhos
( . . . )". "As frentes de expansao agrícola, " sfuo gera'mente constituidas
por massas humanas mais ponderáveis que as anteriores e dotadas de
um e quipamento muil o mais poderoso. Vee m no indio um simpleS' obstáculo a sua expansa o e entram em conflit-os para desalojá-los das ter ras que
ocupa.ni. . . " (p . 23-24) .
19 6 2

A política indigenista brasileira; Río de Janeiro.
Versa.o inglesa abreviada: The social Integration of Indigenou.s
Pop ulat ions in Brazil, in : International Labour Review 8 5 ( 19 6 2) :
225-346, 459-477; Geneva.
FJs t:u do crítico .s obre a obra do Servigo de Prote.-;ao aos indios.
"Os 1lltimos quatro años, de a.dministra~6eS' militares n a o inspiradas nos
orincípios fi'osóficos positivistas, con10 ao tempo de Rondon, ou em qu aisquer 'Outros, conduziram o S. P. I. ao ponto mais baixo. de sua ll:istória,
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fazendo-o descer em certas regioes, a condicft.o degradante de agente de
sustentacao dos espoliadores e assass'i·nos de indios" (p. 3 8-3 9) .
"Na verdade, a obra de pacificacao atende mais As necessldades de expan1;ao da sociedade . nacional que aos indios. A 'Obra de assisténcia, esta
sim, é que atenderá as necessidades propriamente indígenas. Todavia, no
campo da assisténcia e da protecáo, o S. P. I. falhou freqüentemente.
"Pacificaºo-es realizadas a custa de multas vidas, de esfOrc;o heróico para
chamar novas tribos a paz conduziram seus executore.s a frustac;áo, ao verii'icarem que a sua vitória era, afinal, a derrota dos seus ideais, que
nem mesmo a posse da terra era assegura.da aos indios e que o convfvio
pacífico significava para éles a fome, a doenc;a e o desengano" (p. 99) .
"A triste realidade é que nenhuma missA.-o religiosa, a.té nossos días, féz
qualquer esfOrco para submeter-se ao texto constitucional (artigo 216)
que assegura aos fndios a posse das terras que ocupam, ao contré.rio,
trataram de registrar em seu próprio nome nao só as terraer onde foram
instalar-se, embora as soubessem ocupadas imemorialmente pelos indios,
como aquetas para as q,uais transladaram grupos indigenas" (p. 103-104).
"Depois de cinqüenta anos de esfor~os para garantir a cada tribo uma
nesga de terra, ainda sao poucos os Estados que deram aos indios titu 1 os de
posee das terras em que vivem. E a grande maioria déles vazou o texto
legal em linguagem táü imprecisa que dá margem a discussoes, cada vez
que un fazendeiro ou político local se decida a lanc;ar máo de suas rela<;l5es
pol!ticas para apossar-se de t erras dos indios" (p. 1O6) .
Os fndios e a Civiliza<;Ao. A Integra<;ao das Populac;oes Indígenas
no Brasil Moderno; RiQ de Janeiro.
Ampla anállse <lo " ... processo de transtignracáo étnica, tal como éle pode
ser recons tituido com os dados da experiéncla brasileira: e a apreciac;áo
crítica dos ingentes es!orgos para salvar povos que nA.o foram salvos.
( ... ) Confiamos "'lle tanto as análi.ses como as denúncias aquí contidas
a.'fndem a defi.nir formas mais ju ~tas e adequadas de relacéSes com os fnd.ios. capazes de abrir-lhes perspectivas de sObrevlvéncia e um destino me~
lhor" (p. 3-4) . O livro inclui trabalhos anteriores, já m encionados acfm.a
1970

(1957, 1962).

"E!etivamente, a partir da década de 60, por inépcia ou por falta de recursos, o Servico de Prote~áo aos fndios com e~ou a transferir para missionários 'a incurnbéncia de pacifirar grupos a.rredios. ensejando, assim , o
n1assacre de algurnas destas expedfgéSes. Além da de'eg~c;:ao, a terceiros, de
atribufc;oes oue lhe cabian1 privativamente e que sempre cumpriu. o órg~l,o oficial de a ssisténcia passou a descuidar mais ainda do exercfcfo de
sua fun~áo de garantir aos f.ndios a posse das terras que ocupam, algumas delas legalizadas há déca.das como propriedade tribal. A valoriza<;á'O
daquelas terras indígenas pela abertura de novas estradas que as tornavarn mais acessfveis multiplicou a cobi~a dos que delas querlam se apropriar" (P. 5).
"Na maforia dos casos, porém, os invasores !oram 'OS próprlos !azendeiros
que procuravam criar novos !atifúndios mediante o .desalojamento dos tn.
dfgenas ou alargar suas fazendas mediante a incorpora~A.o de territórtos
tribais vizinhos.
Mais graves ainda do que as violéncias e os desalojamentos, podem
vir a ser os ef eitos das novas diretrizes económicas e assistenciais adotadas
pelo órgao oficial que substituiu o Servi<;o de Protec;iio aos Indios: a Funda~[o Nacional do fndio. Segundo declara!}áo de um de seus dirigentes, o
programa da FUNAI é tornar-se auto-suficiente dentro de poucos anos,
gra!;as a expl'Orac;ao das riquezas das terras indígenas e, naturalmente, da
fOrva de trabalho dos próprios fndios. A que conduzirá esta nova polftica
de espirito empresarial, _num órg!o que já. nAo se inspira na tdeologia indigenista de Rondon e que também já náo conta com nenbum antropó-
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logo em seus quadros? É de se temer que os indios teráo de suportar
tempos ainda mais adversos" (p. 6) .
"O fundamental náo é pois, o atraso do indio em fase do progresso do
branco, ou seja. a disparidade objetiva do equipamento civilizador, mas
as oportunidades que o sistema econOmico nacional realmente lhe oferece
de participar das vantagens da civiliza<;áo. Para a c<>mpreensáo do destino dos grupos alcancados pela expansao da sociedade brasileira, o que
importa nao é a diferenca de nivel tecnológico, mas o sist.ema de estratiticacao em que sera.o. engajados" (p. 340).
"A transi<;ao da eoonomia tribal para a nacional se processa, na realidade, dentro desses quadros. 1: a passagem da vida cooperativa da aldeia,
tO.da voltada para a criacao de condi<;oes de sobrevivéncia do grupo, para
a econo.m ia do barraca.o, orientada para produzir lucr'Ds em fun<;ao de
necessidades a lhE:ias e com o desgaste da fOr<;a de trabalho que consegue
aliciar . Isto equivale nao só a degradacao da unidade tri.bal, o engajamento de seus membros na massa de dependentes da empresa, mas também ·na sua consumica-o como uma espécie de combustível humano usado
no mecanismo empresarial" (p. 341).
"Qualquer previsáo sObre o destino dos grupos indígenas brasileiros deve
levar em conta que, entre as várias formas de compulsa.o merce das quais
a sociedade nacional os afeta, sobr·e ssaem as de caráter sóciQ-econOmico.
Estas nao sáo, porém, intrínsecas A sociedade nacional, mas decorrentes
de sua forma de o·r denacao institucional. Com efeito, é comQ uma torma<;ao capitalista de caráter neocolonial que a sociedade brasi1eira mais
afeta os grupos indígenas, pela apropria~ao de suas terras para a explora<;ao extratuistas ou para formar novas fazendas agrícolas e pastoris e
pelo seu aliciamento como mao-de-obra barata para ser desga-stada na prod ucáo de merca.dorias. O caráter histórico e circunstancial dessas institui«;oes abre aos grupos tribais que consigam sobreviver· a elas, certas perspectivas de assimilacáo ou de persistencia com'O etnias minoritárias dentro de um novo contexto étnico nacional multi-étnico, mais capacitado a
assegurar liberdade e bem estar a seus componentes" (p . 4 4 5-4 4;6) .

Rubinger, Marcos Magalhaes
1963

O desaparecimento das tribos indígenas ·e m Minas Gerais e a so-

brevivéncia dQs indios Maxakali (contatos, compulsoes e mudan~as
sofridas pelo grupo) . In: RMP 14: 2 3 3-2 61.
Dados sobre a exploracáo económica dos M. pelo POsto Indígena.
"Essa explora«;ao que veio substituir a de.s truicao física do i·n dio (direta
ou indireta) manifesta-se s'Ob dois aspectos: 'pública• e privada. Ela se
dá, ora nas intermediacoes de troca, ora no emprégo do indio como mAode-obra barata nas diversas !azendas circunvizinhas e no próprio POsto.
A estrutura do POsto assemelha-se a uma grande propriedade latifundária da regiao e sua assistencia ao indio em termos relativos nao passa de
um esbulho e um engOdo. Sem falar nas doen~as, os indios tém sido vitimas da cachaca, 'útimo' i·nstrumento de oontraprestacao, numa desumana
espolia~ao econOmica" (p. 258-259).
Saake, Wilhelm
Erste Kontakte der Canoeiro, Nord-West Mato Grossos mit der Kultur der Weissen. In: Sta.den-J ahrbuch 15: 31-5·0 ; Sao Pau!o.
Notaa sObre os contlitos sangrentos entre Aripaktsa e aeringueiros na ár.a
do Juruena. O autor responsabiliza os aeringallstas de Cuiabá e o ¡ovérno mato-grossense (p. 38).
1967
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S1lvio Coelho Dos Santoe

Santos, Silvio Coelho dos
1964 (a) Os índios Xokléng e o Antropólogo. In: Arquiv·os do Instituto d e
Antropología, 1(2):71-7 8; 1'i'a tal, RN.
Dados sóbre o exterminio .dos X. entre 1850 e 1914, e referencias sobre
a agáo dos bugreiros (72 a 74). Tentativas de apossar-se da reserva indígena ( 7 5).
1964 (b) Os Xokléng, hoje. In: Cadernos de Blu1nenau, 1965, Blumenau,

se.

Referencias a estereótipos regionais sobre os Xokléng ( 8) .
Sob re Mudanga Cu ltural entre os indios Xokléng do Vale dü Itajai.
In: Ciencia e Cultura, 18 (3); Sáo Paulo.
Dados sóbre a localizac;:áo do X. ( 3 3 9) ; superagao do deseq uilfbrio demográfico ( 3 41) ; invasao da reesrva indígena em 19 6 3 ( 3 4 3) .
1966

Sobre a Integragao ec-onómica dos Xokléng n a Sociedade Regional.
In: Anais do Instituto de Antropologia, 1: 71-3 6; Florianópolis, SC.
Noticia .sóbre a integrac;:ao dos X. na sociedade do va:e do I tajaf, SC; re.
ferencias sObre a localizac;:ao do P. I.; sobre a campanha de extermfni-o e
a pasificac;:ao (22 a 24). Dados sóbre os esforQos do SPI por inoograr os
X. na econon1ia e os agentes da pressao integrati va ( 2 5 a 3 O) .
19 6 9

A integra~ao do índi-o na Sociedade Regional. A Fun<;ao dos Postos
Indígenas em Santa Catarina. Imprensa Universitária, UFSC, 13~
pp., Florianópo!is, SC.
E studos de caso sObre os Postas Indígenas Ibirama (Xokléng) e Selistre de
Campos Kaingáng), en Santa Catarina. A atuagao dos Pastos lndíge.nas
( 4 9 a 7 7). Os Postas Indígenas frente as pressoes regi·onais ( 7 7 a 10·5).
Um esquema para a assistencia (119 a 131). Demonstrac;:ao das insuficiencias do indigenismo oficial.
1970

Schaden, Egon
1965

Acultura<;áo Indígena. Ensaio sóbre os fatores e tendencias d e
tribos indias em contacto com o mundo d·os brancas. In: RA 13:
1-31 7.

O título sintetiza o conteúdo do trabalho. Importante para a análise das

relagoe.s intertribais e da interacao entre grupos indígenas e agentes civilizados.
Acultura<;áo e assimla<;füo dos indios no Brasil. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros 2: 7-14; Sáo Paulo.
Neste artigo, o autor chega a co-nc:u sáo: "Enguanto o indio continua a
identificar-se e a s e:r identificado com·o tal, a m el ho r ajuda que se lhe
pode dar será, por certo, combater os preconceitos de que é vítima e que
em grande parte ele próprio aprende u a endossar" (p. 14) .
1967

Scbwade, P e. Egidio; Barreto, Pe. Vicente; Lisboa, P e. José Pedro
Pesquisa entre os índi'OS Kaingangue,s do R,io G. do Sul, CNBB,
Regional Sul III, Depto. Regional de Agao Missionária, Pórto Alegre, RS, mim. 23 PP.
Dados sóbre a usurpac;:ao das terras indígenas no RS ( 1 a 4). "Há 23
anos que os governantes assistem omiss os ao lento e inex·orável extermínio dos indios ( ... ) " ( 4) . Tentativa de avaliac;:áo da situacáo indígena
para fundamentar a atua~ao da I greja.
1969
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Stauffer, David Hall
1959/60 Origem e fundac;ao do Servi~o de Protecc;a..o aos fndios. In: Revista de História. 37:73-95, 42:435-463, 43:165-183, 44:4274 50; Sao Paulo.

1l'.:ste traba ~ ho histórico, urna dis.sertac;ao apresentada a Universidade de
Texas '19·5 5 sob o título original: "The Origin and Establishment of Brazil 's Indian Service 18 8 9-191 O", es tuda a intensificac;ao dos conflit<>s entre indios e brasileiros durante a.s primeiras duas décadas da República.
O original nao foi publicado e a tradu~ao brasileira se acha incompleta.
Thomas, Georg
...
Die portugiesische Indianerpolitik in Brasilien 1500-1640. In: Bibliotheca Ibero-Americana Band 1·01; Berlin.
Monografia. histórica acerca da po!itica indigenista portuguesa no .Brasil
de 1500 a 1640. Baseia-se em fonte.s primárias de diversos arquivos portugueses, brasileiros e espanhóis.
1968

Turner, Terence
Brazilian Statute of the Indian: Resolution 8. In: Newsletter of
the American Anthropological Association 12(1):16; Washington.
Riesoluc;ao apresentada a American Anthropological Association. Chama a
aten9ao para os efeitos desastro.sos do Titulo III. ("Das Terras e Áreas
Ocupadas"), dq novo Estatuto do fndio, que se torno u lei no día 8 de novembro de 1970.
Sectiou III departa from the heretofore prevailing Indian law of Brazil
in several crucial respects, which are fraught with extreme danger to the
cultural integrity and physical survival of the indigenous populations of
t he country. It deprives Indians of the legal right of ownership of the
lands they inhabit (guaranteed to them by the previous Indian law) and
vests all ownership and subsoil mineral rights in such lands in the national government. It then states five legal grounds for removal of in.digenous populations from their native lands by the national gov~rnment,
by force it necessary. ( ... ) .
Following so close1y upon the revelations of the atricities and massacres
of Indiana perpetrated by private interests in collaboration with the old
Indian Protection Service, which led to a world outcry and a major re!orm of the Indian Service by the Brazilian government, this new law
provides official legal sanctions for some of the worst abuses of the old
system.
1971

Villas-Boas, OrlandQ e C1áudio
19 6 8

Saving Brazil's stone age tri bes from extinction. In: National Geographic Magazine, 134:424-4144.
Completa Galvao e Simoes 1965, desde 1964 até a data -Oa transferencia
de tribos para o Parque Nacional do Xigu (1967). Noticia sObre frentes pioneiras nos rios Batovi (<1956,> 1964) e Jat·obá (1966). Dados epidemiológicos.
Wachovicz, Ruy· Christovam
19 6 9

A Imigra(fáo e os Botocudos (Xokléng) do Taió. In: Separata dos
Anais do VI Simpósio Nacional dos Professores Universitários de
História, S. Paulo. (469-495).
Dado::; sObre a coloniza~ao polonesa nas terras ocupadas pelos Xokléng,
110 norte do estado de Santa Catarina. Referencias ao.s ataques do.s fndiob
aos colonos e desses aos silvicolas.

DOOUME·NTO: Estatuto do tndio

o.amara dos Deputados

Projeto N. 0 2 .328 de 1970 (Mensagem N. 0 351-70)
Dispoe sobre ~ "Estatuto do fndio" (Tornou-se lei no dia 8 de Nov. 4•
1970')

'.rit. 111: "Das terraa e áreas ocupad•"
Art. 85. Exce.pcionalmente, por motivos relevantes de seguranc;a na.
cional, de· saúde pública para eliminar graves endemias ou outros relacionados com o desenvolvimento nacional e que n!o enoontrem solu~áo a:ternativa, poderá a Uniáo intervir ou desocupar área habitada por popula<(oes indígenas, inclusive para remové-las desde que determinada a providencia por d.ecreto do Presidente da República, ouvklos os órglos técnico1
competentea.

ou desocupa~ao, total ou parcial, temporiria
ou permanente, poder§.o ser determinadas:
§

a)

l.º

A

interven~ao

para pOr térmo A luta entre tribos 1-ndfgenas;

para combater surtos epidemioos graves que possam acarretar o
exterminio da tribo:
b)

para combater qualquer mal que ponha em risco a intecridade
do indio ou da tribo:
e)

d)

ficas;

por

imposi~A.o

da seguranc;a nacional

atrav~a

de medidas upecf-

para promover o desenvolvimento da regiA.o tendo em vista os
altos interéssee nacionaia.
e)

DOCUMENTO: Os fndios e a

Ocupa~o

da Amaz0nia

íntegra do documento divulgado no dia 14 de ju-nho de 1971 e assinado por mais de oitenta etnól'Ogos, antropólogos, historiadores e sociólogos brasileiros.
"Os que assinam o presente, ligados ao problema do ílll.lio por razáo
de atividade profissional 'Ou por vinculacoes de sentido puramente humanístico, sentem-se no dever de dirigir-se, de público, as autoridades do país
e a própria consciencia nacional, com o propósito de despertar o interesee
e a atE:n <(ao para as amea<(as que S'e renovam C'Ontra oe direitos mais elementares das po·p ulacoes indígenas bras.Ueiras.
Os signatários querem dirigir-se, de modo muito especial, a Associa<(áo
Brasileira de Antropología, a Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciencia, a S•ociedade Brasileira de Prote<(ao a Naturaleza e a Sociedade
Brasileira de S-0ciologia, entidades científicas que estao mais lntimamente
relacionadas As questoes em foco e que podem e devem desempenhar um
papel de extrema r elevancia na ado~ao de uma - perspectiva adequada e
justa ·no trato com o grave problema da eobrevivéncia cultural e bi'Ológica
dos remanescentes indígenas do País.
Os motivo_s que determinan éste sao suficientemente ponderáveis e
sérios para justificar reunioes das entidades citadas, de cujo t emário figure com destaque 'OS problemas em apreco. Os signatários sao concordes na
opiniao de que as sessoes dedica.das a análise do tema central n áo só devam
ser púb.icas e abertas A participacao ativa de assistentes qualificados e
responsáveis, como essa participa~ao deva ser buscada e estimulada através
de convites a pessoas ou instituicoes mais diretamente ligadaS' ao problema.
Fiéis A .s ua v·ocac;áo humanística, as ciencias jamais se distanciaram
dos problemas liga.dos ao progresso material, social e intelectual do Brasil, estando presentes, de modo ativo e participante, em todos os grandes
esforc•os pioneiros de desbravamento e ocupac;áo das várias regioes inexploradas do País. Mesmo antes da independencia, cientistas brasileiros como
Alexandre. Rodrigu es Ferreira, Lacerda e Alm<..ida, Silva Pontes, Almeida
Serra e José Bonifácio deram contribui~ao saliente ao esforco de melhor
conhecer e de consolidar o dominio sObre parte ponderável do atual territori'O nacional.
Em comegos do sécu lo, a Comissao Rondon foi exemplo da importancia
da colaborac;ao entre um esforco pi·oneiro de integracao nacional e um
programa d e inev.sti ga~a o científica a ele a.ssociado, e que provavelmente
náo foi superado até hoje quer em sua amp:itude ou seus resultados. Desta
associaca:o íutima e efetiva entre engenheiros militares, de.sbrava..dores e
naturalistas, forjada e ma-n tida pela energía e pelo génio humanístico do
Gener al Rondon, r esultaram conseqüencias e beneficios .seguramente tnsuspeitados ou n áo previstos nos objetiros do plano original. Muitos dos auxiliares de Rondon, militares ou cientistas, iriam impor, uos anos que se
se~uiram, padroes novos, mais justos e eficazes, aos modos assentados ·de
ver e de resolver os problemas de integra~ño e desenvolvimento das regloes
Tirgens do País. Por influéncia do grande sertanista e de seus discípulos,
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imp.antou-se no Brasil uma P'Olítica indigenista qualitativamente nova, cuja
ínt'..luencia na mudanQa ae atituaes em re1aQao a grupos in<ligenas ae reg1oes tropica1s abrina novai:; persp~cuv as no i·eiacJ.ouamen . .o coro 1::ssas popula<;óes, dentro e t ora do .País.
lv.1u1tos .ao.s cient1stas que partíciparam d'OS traba!hos da Comissao R,o ndon pertenciam ou passaram po.steriorme.nte a pertencer ao q uadro de naturalistas do Mus·eu Nacional. Nao é episódica, portanto, a atitude assumi<ia
pela congregaQao uésse institu~o de pesquisa cientinca quana.o, P'Ol' vol.ta
de 1¡,,os, intt:nsificavam-se as ameaQas a sobrevivéncia de grupos indígenas
envolv1uos por frentes de expansao co1onizadora em várias r t.,.g1óes ao .Pais.
Nao faltavam entao os que, ap·oiados em poderosos interesses económicos
e invocando pretensas teses c1ent11'.icas áa inevitabilidade do conr.i .. o e exterminio aos re1nan~scentes indígenas race ao avan~o d.a ocupa"ªº naciona.1,
pregavam o alljamento rorQado dos indios de seus territorios con10 ele.
mentas incapazes e dano.s os ao progresso.
Numa reuniao extraordinária, em 4 de d ezembro de 1~08, a congre<;á.o do lVluseu Nacional <.1enne cou1 precisa.o os aspectos essencia1s uo
problema, esclar~.cendo o sentido human1stico e a legitimidade de sua posi~ao, que -nao decorre ou " se detem. . . em formular objecf;oes, Qppor
controversia a principios de doutrina que lhe nao parecem accordes com a
verdade scientifica porque a quaesquer 1acunas que lhe coubesse apontar
s obreleva o dever humantario de exprimir sua condemna~ao ao desvarío
com que se procura sanccionar, a crue.dade que de ha muito se exerce
contra os indigE:nas brasileiros, e leval-o ao extremo de um morticinio impiedoso, praticado en nome da leí e dos inter esses nacionae.s. Aquelles que
acolherem com brandura, calmos e confiantes, os primitivo;:; colonisadores
que os encontraram na posse in contestada de v::i.st·o territorio, jamais mereceram, desde 1535, aos que se presumem cultos e, por ventura, de ra~a
superior sínao a ambi!;ao, o interesse sordido de os· dominar pela for!;a,
de os escravisar, invoca-ndo uma civilísa<;ao que por sua ínc.emencia, lhes
devería parecer inferior ao regimen secular em que ~e mantinham. A ge·racao actual tero responsabiüdade da mesma culpa. Os amplos favores. da
lei amparam o ímigrante e olvidam o misero indígena, en geral intelligen.
te, industrioso, com grande capacidade de trabalho, quando lhe cabe direccao competente e desvelada; e, agora que o direct·or de um estabelecimento s·cientifico nacional, servi·ndo-se do prestigio da institui9ao que repre.s enta, procura acoro~oar taes víoléncias por dilatar dos dominios da
colonisaQáo, cumpre a congrega~ao do Museu Nacional firmar o presente
protesto, ceria, entretanto, de que 'OS podt res públicos nao permittirao a
victoria dessa idéa criminosa''. .Assinaram o documento, entre outros, Baptista de Lacerda, Ferreira das Neves Armond, H. Teixeira Mendes, R.oquette Pinto, A. J. de Sampaio e Sergio de Carvalho.
Os signatári-os do presnte documento entendem que o processo atual
de rápida expanáo pelas últimas fronteiras internas do País cría condi9oes
muito favoráveis a emergencia de a titude.s e procedimentos concretos que
poem em perigo direitos essenciais das populac;oe.s indígenas brasileiras,
inclusive a sua própria sobrevivencia cultural e biológica. Do mesmo modo
que em come~os do século, procura-se hoje apresentar os remauescentes
indígenas e o conjunto de seus ben.s materiais e culturais como um obstáculo inútil 'Ou danoso ao progresso e ao desenvolvimento do País. Como
no pa.s sado, indio e progresso sao vistos como térmos polares e mutuamente excluintes de uma falsa antinomia. Os preconceitos, o des.prézo
e a aversíi:o pelo indio, elementos característicos na atitude dominante de
áreas em que grupos indígenas .sao f orQados a uma coexisténcia espacial
com popula~oes sertanejas, deixam de ser patrimOnio exclusivo dessas comunidades pioneiras para contaminar setores ponderáveis da sociedade na.
cional, inclusive técnicos, empregári'Os e, náo raro, os próprios agentes
indigenistas. Os signatários constatam, coro indisfar~ável preocupaQáo, a
emergéncia de teses falaciosas em relaQao ao indio, explicitadas em de-
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claracoes e a.tos de. funcionários da FUNAJI. Nao menos inquietantes sáo
pronunciamentos recentes de professOres e intelectuais ligados as Ciéncias Sociais que, com o prestigio próprio e o das institui~oes de que participam, conferem aparente validade ou suporte científico a urna orientaQao geral marcadamente discriminatória, injusta e falS"a, em rela~áo ao
indio.
Os signatários q uerem tornar explicit'O seu ponto de vista sObre os
esforc;os que hoje se desenvolve.m na regiáo amazOnica a fim de dotá-la
de condi~oes básicas para o progresso aos q uais náo fazem e, em sá
consciencia, n a o poderiam fazer restri<;oes quanto a sua uti'.idade ou importa.ncia para o País. O que se dicute é, pe lo contrário, o modo mais eficaz de garantir aos indígenas, tanto quanto a quaisquer outros segmentos
da sQciedade nacional, o ajustamento e o gOzo das novas e mais fecundas
oportunidades de realizac;ao individual e social oriundas desse progresso.
Na medida em que os grupos indígenas tenham garantida a pogse inviolável de S·e us territórios tradicionais e que a eventual transforma!;Ao de
seu.s modos de ser se processe de ma.neira gradual e harmOnica, sob o
controle de etnólogos e agentes indigenistas qualifica<los, os indios deixarao de ser as vítimas habituais e "necessárias" do progresso para transformar-se em seus beneficiários e colaboradores. ~ve-se a liás atentar para
o fato de que várias outras parcelas da popu la<;ao amazOnica correm o risco
de marginalizarse por efeito das mudan<;as rápidas e profun.das que com ecam a op erar na regiao: coletores de produtos silvest res - inclusive
seringueiros - , pescadores, embarcadi<;os e outros ligados ao transporte
e ao comércio fluvial tradicional, enfim, a grande maioria da popula<;áo
que, pelo baixo nível de desenvolvimento da economía regional, dedica-se
a atividades produtivas de caráte.r elementar ou simp:es. A maioria des.
ses sertanejos vive1n integrados em uma economía de subsistencia ou de
trocas limitadas e seus recursos tecnológico.s e sua visáo do mundo náo
di ferem fundamentalme.n te dos indígenas. A tra·nsformacao radical da natureza e das institui<;oes económico-.sociais que se. acentua na Amazonia
poderá provocar sérias tensoes e desajustamentos entre estas popula<;oes.
Em muit:os aspectos fundamentais o problema do indio é, portanto, sem elhante ao do sertanejo amazónico e, em última a·n álise, em escOpo mais
amplo, qualquer política indigenista realmente eficaz deve incluir indios
e sertanejos em uma so:ucao mutuamente. adequada e satis'fatória.
Durante tó.1a a história brasileira, desde, os mais recuados tempos
coloniais aos dias presen tes, QS esforc;os pela "integrac;ao" .do indio constituíram o objeto essencial e quase único da política indigenista oficial.
Ao longo de todas as épocas pr omoveu-se a "integracao" do índf() pelas
guerras justas e pela pacificacáo for<;ada, pelos descimentas, pelo trabalho
coercitivo, pela catequese religiosa, e p-or quantas outras técnicas que foram ou continuam sendo imaginadas ou sugeridas pelos setores interessados .
.A vista disso, surpreende constatar que a "integracáo", como procesS'o social discernível e comprovável, continua em larga medida a ser
um propósito náo realizado. No decorrer do presente século extinguiramse integra1mente quase urna centena de p-ovos indígenas. A análise de
cada caso par ticular irá demonstrar que esses vários grupos mantiveram
a té o fim, a des~ito dos graus de relacionamento e dependéncia em
face da sociedade nacional, identidade étnica invio1ada que os opunha e
distinguía de qualquer outra comuni.:lade.
O indio c·ontinua hoje, como sempre, objeto dos mesmoS' esforc;os
" integrativos". As técnicas e os objetivos da ac;ao indigenista nao sofreram alteracóes essenciais, ainda que os propósitos de subordinacáo- do
indio ao "lnteresse nacional" sejam hoje mais explicita e conseqüentemente buscados pela FUNAI.
A moderniza<;ao da FUNAI se exprime pela aq ulsl~áo .de urna perspectiva empresarial, substituindo a crOnica insuficiéncia de verbas do
QS
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, órgao an lerior por um esfor~o de tornar-se produtiva e auto-sustentável. Outro tra~o característico da FUNAI é a ado~ao recente e o uso
indiscriminado do termo "acultura<;áo" , que substituí integra<;ao como
. a m eta de seus esfor{;os. E:ste conceito, utilizado com razoável inteligibili.daqe pelas Ciencias Sociais para definir um proces&o de mu<ian~a cultural específico, despoja-se de toda sua capacidade explicativa ou instru1nental ao ser integrado a linguagE:m indige·nista oficial, em cujo contexto funciona como uma espécie de 1'.órmula mágica de múltiplos significados e eficácia inesgotável, pela qual se ·opera a transforma<;áo expedita de indios inúteis em sertanejos produtivos.
O a1vo Principal da ac;ao da li"'UNAI é, pois, a "acultural:ªº" do índio; por dec.araQoes de funcionários do órgao, p'Ode-.se pres·umir que o
termo refere-se a um conjunto heterogeneo de ar;oes dbliberadas e de processos "naturaís" qu~ agirao sobre o í·ndio com o propósito de promover
'sua participa~ao cada vez mais in\.ensa e completa na soma de técnicas,
.normas, linguag&m e valores da socied.ade, até que o indígena se torne
parte indistinta dela. como a socieda-d e nacional se define por va1ó1·es
basicamente. individualistas e competitivos, a FU~'AI deve estimular per-manen temen te o espírito de i-niciativa, o desejo de bens pessoais e a
"privatizagao" da economía do ín.dio. F ica claro que todos os elementos
culturais que intensificam a co-participaga o em ativdades e cren<;as " tribais", produzindo e reproduzindo todos os bens materiais e espirituais
que ~rmi te m ao grupo .sobreviver como uma sociedade e uma cultura
autonomas, sáo considerados entraves .ao processo de "acultura~ao"
O pragmatismo ele.m entar e apressado, imp.ícito nas agües da FUNAI
e n·o projeto do Estatuto do índio, dá origem a uma contradigao séria
entre os propósitos últimos do órgao e a política concreta que vem executando.
A transforma!;áo radical da Amazónia por efeito dos projetos de· desenvolviment'O ora em curso deveria ser acolhida pelo órgao indigenista
como uma oportunidade excepcional para integrar ou "aculturar" o in. dio. As• profundas mudanc;as nas condi~oe,s naturais de flora e fauna, a
expansao da coloniza<;ao através de rodovias pioneiras pelas regiOes mais
distantes e os vários outros fatOres econOmicos, sociais e cultura.is de
mudanga, todos esses fatos produzirao necessariamente um contato e urna
dependencia cada vez mais intima e inelutável entre os grupos indígenas
e a socit.dade nacional. Entretanto, todos os projetos de desenvolvimento que atualmente se f'Ormulam para a Amazonia excluem as comunida.des indígenas ou, o que é mais grave e paradoxal, referem-se as mesmas
somente para sugerir urna política de neutralizac;áo ("pacificagao") e de
·transferencias for~adas de grupos inteiros para o u tras áreas menos próximas aos novos pólos de desenvolviment'O . A marginalizaQao e o afastamento compulsório de grupos indígenas das áreas de ocupacao pioneira
!oi sempre. urna constante na história da coloniza~ao d'O pafs. Ao manter...se fiel a esta tradi~ao como um dos elementos mais importa-ntes de
sua ac;ao prática na Amazonia, a FUNAI nao só contraria sua fungao
especifica que é a de proteger os índi·os e criar condigoes para sua convivencia com a sociedade nacional mas, tambén, destrói deliberadamente
as bases de sua política de "aculturaQao" ao afastar os indios do contato permanente com núcleos pioneriros em expa-nsa>0.
Tem sido dito em noticiário da imprensa que o.s vários grupos indígenas a serem transferido.s das bacías do Tocantins, do Xingu, e do
.Tapajós sera>0 concentrado.s no Parque Indígena do Xingu. Recentemente
allás, i·n~ormou-se que a . área do Parque seria ampliada para abrigar
ésses varios grupos. Exclui~d07Se. a con.sideracao dos problemas de adap.taga.o. e convivencia Q.ésses vários ·g rupos concentrado.s numa mesma regiao e a negativa implícita a·os seus direitos essenciais de posse de áreas
de · c,>cupacao· imemorial, ·há outro~ elementos que nao podem deixar de
ser referidos em rela<;ao a éste projeto. Ao m esmo tempo que a FU_N AI
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elege o Parque Indígena dü Xingu como área para recoloca<;ao dos grupos indígenas afastados de s·eus territórios tradicionais, o próprio Parque é concreta e indiretamente a mea<;ado como "reserva" ou área de
refúgio por urna rodovia pionerira (BR.-808), que ü corta diagonalmente. Isso quer significar que os indios sáo afafrtados de s uas regioes pela
pressáo do progresso trazido pela SUDAM: e pela rodovia Transamazonica e transferid'Os a outra área que é, concomitantem ente, submetida as
m esmas compu ~soes . Vale acentuar que a defesa da BR-080 como instrumento de aculturagao sustentada energicamente pelaFUN.AI, deveria,
por coeréncia necessária, estend er -se as áreas indígenas hoje existentes
no curso da Transamazónica. A única alternativa possível a e.s ta hipótese nao faz justi<;a a FUNAI, a SUDAM, a SUDECO e aos outros órgaos
administrativos e de planejament-o: é a qu e consagra o v elho axioma brasileiro, de raízes coloniais, segundo o qual os indios S'iio basicamente
inca pazes de progredir e de ser úteis e aos quais n ao se reconhecem
quaisquer direitos.
Os signatários do presente, do m esm'O modo que seus ilustres antecessores que firma r am em 1 908 o documento do Museu Nacional, está.o
convencidos de que é possfvel, a despeito e além d e qualsquer interés.
ses ou preco·nceitos eventuais e m·om entaneos, se nsibilizar os setoreS'
mais responsáveis da sociedade nacional , impondo ao prob~ ema do indio
urna solu~ao mais justa e hu1nana.
Nesta esp eran~a . firman o presente docu1nento.
Sfüo Paulo, 19 de maio d e 197'1.
Alcides Sel'zedello, Álvaro Rizzoli, André Villalobos, António Augus.
to Arantes Neto, Ant6nio lgnácio Amgarita. Silva, Arac~, Martins Rodrf·
gues, Beatriz l\Luniz de Souza, Bolívar Lamounier, CandJdo Procópio Ferreira de Ca.margo, Cat'los Alberto Dória, Carlos de Aran.jo Moreira. Neto,
Carmem Jun.queb •a, Oélio Leitao Ran1os, Cesare l\lonsneto Giulio Lattes,
Oib,ele Itizek, Cleide José De R~o Freitas, Don.glas T eixeira Monteiro,
Edga1·d d e Assfr; Carvalho, Elza. Berqnó, Enzo Azzi, Eras1no G. Mendes,
Eunice R·i beiro Dnrham, Fausto Ca.sti1J10, lt,erdinando de Oliveira Figuelredo, Fernando Antonio Nova.is, Fernando Henrique Carooso, Fernando
Franco Altenfelder Silva, Flol'estan Fei.'Dandes, Francisco Olivefra, Frederico Mazzucchetti, Gabriel Cohn, H. Ó. GoeJlreuter, Humberto Ra.n gel,
Irine.u Ribeiro dos Santos, J eanne R errance de Castro, Joao Baptista. Bor~es Pereira, Joel Martins, José Arthur Giannotti, ,José Paulo Carneiro
Vieira, José ReginaJfJio Praudi, José 'Valter Pereira dos Santos, Josildeth
Gomes Consorte, Juarez R. B. J,opes, l.iea Beviláqua, J~ncio Martins
R-0drfgues, Lia Fnkui, J,1ds Antonio d e Oliveira Lima, Luiz Benedito Lacerda Orlandi, Manuel Tosta Bel'linck, Miarcelo Dam.y de Souza Santos,
Marcos Qjutra CavaJcante de Alhuquerque, 1\-laria A¡)arecida da Costa Guimariies, María Célia Pinheiro l\'Iachado, 1\'Iaria Ignez Stolf, Maria Isaura
Pereira de Queiroz, l\:laria Manuela Carneiro de Cunha, Maria Nazareth
Ferreira, Maria Rita da Costa Guimaríies, l\:lário Tonrasse Teixeira, Melanie Berezovsky, Michel Debrun, Octavfo Ianni, Osmar de Ollveira Marchese, Oswaldo M. Ravagnani, Paulo Dnarte, Paulo d~ Moraes Sarm.ento, P edro Sales, Pet.er Fry, Renata R. Nascimento, Robert M. V. Catado
Nicol, Rogério Cezar de Cerqu.eira Leite, Rosa Helena Carvalho, Rosalba A. Toledo, Rnth Correa Leite Oardoso, Ruth C. PaNischi, Ruy Galváo
de Andrada Coelh<>, Sedi Hirano, Sérgio Buarque ele Holanda, Sónia 1'1aria Pessoa Barros, Tiago Ma.ximiliano Beviláqua, Tom Olivier Mlller Jr.,
'Valter HadJer, \.Vilson Oarno, Varena. Mart:lnez-AUer."

,
I

(1)
/

1

'

Moto Grosso
\

'·-·-·

Brasilia

11

Rio de Janeiro

XI -

Brasil

Áreas Culturais:
N

o

250

500

1
II
III
IV

750

IOOOkm

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

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Norte-Amazonas
Juruá-Purus
Guaporé
Tapaj ós-Madeira
Alto Xingú
Toca·n tins-Xingt1
Pindaré-Gurupi
Paraguai
Paraná

Tieté-Uruguai
Nordeste

